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ፕረዚደንት ኢሳይያስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ኣፈወርቂ ኣፈወርቂ 

መቓልሕ መቓልሕ 
መጽሓፍ መጽሓፍ 
“አንቱ “አንቱ 

በእናት”በእናት”

ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ 
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ይቕጽልትምህርቲ ዞባ ማእከል ይቕጽል

ልኡኽ ኤርትራ፡ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ምዕባለ ናይ ዝርከባ ሃገራት ኣኼባ ተሳቲፉ
ኤርትራ፡ ብ4 መጋቢት ኣብ ኣ’ደውሓ 

- ቐጠር ኣብ ዝተጋብአ ኣኼባ ናይ ኣብ 
ዝተሓተ ደረጃ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት 
ተሳቲፋ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ብቀማዊት ወኪል 

ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 
- ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም 

ዝተመርሐ ልኡኽ ተኻፊሉ።
ብድሕሪ እዚ ልኡኽ ኤርትራ፡ “ካብ 

ክህሎት ናብ ብልጽግና” ብዝብል 
ቴማ - ካብ 5 ክሳብ 9 መጋቢት 
ኣብ ኣ’ደውሓ ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ፡ ኣብ 
ዝተሓተ ደረጃ ምዕባለ ንዝርከባ ሃገራት 
ዝምልከት 5ይ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት 

ሃገራት ይሳተፍ ኣሎ።
ኣብ’ዚ መራሕቲ ሃገራትን 

መንግስታትን ዝሳተፍዎ ዘለዉ 
ዋዕላ፡ ዝተራእየ ገስጋስ ብምግምጋም፡ 
ኣህጉራዊ ደገፍን ሽርክነትን ብምጒስጓስ፡ 
ውጥን ስራሕ ኣ’ደውሓ ንምትግባር 
ክዝቲ እዩ።

ማእከል - ኣብ ምሕያል ንቕሓት ደቂ-ኣንስትዮ ዘተኰረ ሰሚናር ተኻዪዱ
ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ 

መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ዞባ ማእከል 
ብ2 መጋቢት - ኣብ ምሕያል ኩሉ-
መዳያዊ ንቕሓት ደቂ-ኣንስትዮ ዘተኰረ 
ሰሚናር ተኻዪዱ።
ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት 

ሃማደኤ ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር፡ ኣደ-
መንበር ጨንፈር ዞባ ማእከል ወ/ሮ ኣለም 
በላይ፡ እቲ መደብ - ንቕሓትን ተራን ደቂ-
ኣንስትዮ ብሓፈሻ፡ ናይ መንእሰያት ድማ 
ብፍላይ ንምብራኽ ዝዓለመ ምዃኑ ጠቒሳ፡ 
መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ንምዕባለአን 

ተጋዳላይ ጣህር መሓመድ ዑስማን ተሰዊኡ
ኣባል ሚኒስትሪ ንግዲን ኢንዱስትሪን ገዲም ተጋዳላይ ጣህር መሓመድ ዑስማን፡ 

ብዝሓደሮ ሕማም ብ4 መጋቢት ኣብ መበል 62 ዓመት ዕድመኡ ተሰዊኡ።
ኣብ ሚያዝያ 1975 ናብ መሳርዕ 

ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ 
ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ጣህር፡ ኣብ እዋን 
ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን 
ክፍልታት ውድብን፣ ድሕሪ ናጽነት ድማ 
ኣብ ፋብሪካ ዓለባ ኣስመራ ተመዲቡ፡ 
ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነትን ዘገልገለ 
ሓርበኛ እዩ።
ገዲም ተጋዳላይ ጣህር መሓመድ 

ዑስማን፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ 7 ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ብ5 መጋቢት ፍርቂ 

መዓልቲ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት 
መንደፈራ ተፈጺሙ። 
ሚኒስትሪ ንግዲን ኢንዱስትሪን፡ 

ብመስዋእቲ ኣባሉ ገዲም ተጋዳላይ ጣህር መሓመድ ዑስማን ዝተሰመዖ ሓዘን 
እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ተመንዩ።

ዝሓልኽ ኣለልየን ክቃለሳኦ፣ ዝሓለፈ ታሪኽ 
መሰረት ገይረን ዓጸፋ ክሰርሓ ኣዘኻኺራ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ንደቂ-ኣንስትዮ ዝሃሲ 

ባህልን ልምድን ንምጥፋእ ዝሕግዝ 
ኣስተምህሮ እውን ተዋሂቡ።
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ድማ፡ ‘8 መጋቢት’ 

- “ኤርትራዊት መኪታ ተድምዕ፡ ብርሃጻ 
ተልምዕ” ብዝብል ቴማ፡ ብደረጃ ዞባ ብ5 
መጋቢት ኣብ ባረንቱ ብውዕዉዕ ኣገባብ 
ተጸምቢላ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ኣምባሳደር ማሕሙድ 

ዓሊ ሕሩይ፡ ናይ’ዚ ዓመት’ዚ ዝኽሪ 

8 መጋቢት፡ ምስ ምግሃድ መድረኻዊ 
ዓወታትን ድልውነት ንኹለንትናዊ 
መደባት ልምዓትን ይካየድ ምህላዉ፡ 
ፍሉይን ድሙቕን ከምዝገብሮ ሓቢሩ።
ኣደ-መንበር ጨንፈር ሃማደኤ ወ/ሮ 

ይሕደጋ ዮውሃንስ ብወገና፡ ፍሉይነት ናይ 
ሎሚ ዓመት ዝኽሪ 8 መጋቢት ብመንጽር 
ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ብምጥቃስ፡ 
ምርግጋጽ ንጡፍ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ 
ካብ ቀንዲ መለክዒታት ዓወት  ስለዝዀነ፡ 
ኣብ ኩሉ ጽላታት ብዕቱብ ክስራሓሉ 
ከምዝግባእ ኣገንዚባ።

ባጽዕ - ኣብ ምቁጽጻር ዋጋታት ሃለኽቲ ዝዘተየ ርክብ ተኻዪዱ
ኣብ ባጽዕ፡ ወነንትን ወከልትን ንግዳዊ 

ትካላት ዝተሳተፍዎ፡ ኣብ ምቁጽጻር ዋጋታትን 
ምክትታል ጥዕናን ሃለኽቲ ነገራት ዘተኰረ 
ርክብ ብ1 መጋቢት ተኻዪዱ። 
ኣብ ቤት-ጽሕፈት ክፍሊ ንግዲን 

ኢንዱስትሪን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊት 
ጨንፈር ንግዲ ወ/ሮ መስዑዳ ሑመድ፡ 
ኣብ መምርሒታትን ሕጋታትን ንግዲ፣ ኣብ 

ምሕደራ ፍቓድ ዋኒንን ምስኡ ዝተሓሓዝ 
ጉዳያትን፡ ከምኡ’ውን ሕጊ ዘይምኽባርን 
ሳዕቤናቱን ኣብ ዝምልከት ኣርእስትታት 
መብርሂ ሂባ።
ንግዳዊ ንጥፈታት ዘካይዱ ዜጋታት፡ 

ሕጋዊ መምርሒታት ተኸቲሎም፡ ግቡእን 
ሓላፍነታውን ኣገልግሎት ክህቡ ብምዝኽኻር፡ 
ግዜን ኩነታትን እናመረጹ ንዝካየድ 

ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ንጥፈታት ኣራሚ 
ስጉምቲ ክውሰደሉ ምዃኑ ኣረጋጊጻ።
ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ከተማ ባጽዕ 

ኣቶ ተወልደ ተስፋዝጊ፡ ዘይሕጋዊ ንግዳዊ 
ንጥፈታትን ዘይርትዓዊ ዋጋን ጽኑዕ ምክትታል 
ክግበረሉ ምዃኑ ብምሕባር፡ ሕጊ ምጥሓስ ካብ 
ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክሳብ ምድስካል ፍቓድ 
ዋኒን ዝኸይድ መቕጻዕቲ ከምዘስዕብ ኣጠንቂቑ።

ኣብ ሻምብቆን ሞጎሎን፡ ንጥፈታት ምዕቃብ 
ሓመድን ማይን ክሕይል ተሓቲቱ

ትሕዝቶ ማይን ሓመድን ብምድንፋዕ 
እቶትን እቶታውንትን ሕርሻ ንምዕባይ፡ 
ሓረስቶትት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን 
ማይን ኣተኩሮ ጌሮም ክሰርሑ፡ ኣብ 
ንኡሳን ዞባታት ሻምብቆን ሞጎሎን 
ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት መዘኻኸሪ 
ቀሪቡ።
ኣብ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ፡ 

ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ካሕሳይ 
ኣስራት፡ ክራማት 2022 ምስ’ቲ 
ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ 
ዝሓሸ ስለዝነበረ፡ ኣብ ስፍሓት ዝተሓርሰ 
መሬትን እቶትን መጠናዊ ዕብየት ከም 

እተመዝገበ ገሊጹ።
ኩነታት እቶታውነት ገና ኣዕጋቢ 

ስለዘይኰነ፡ እቶት ንምብራኽ ዝሕግዝ 
ብክኢላታት ሕርሻ ዝወሃብ ሞያዊ 
ምኽሪ ኣብ ምትግባር - ሓረስቶት 
ዓቲቦም ክሰርሑ ድማ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ሞጎሎ ብተመሳሳሊ፡ 

ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣብርሃም 
ኪዳነ፡ ህዝቢ 11 ምምሕዳራት ከባቢ 
ምስ ክኢላታት ሕርሻ ተወሃሂዱ ዘካይዶ 
ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ 
ኣብ’ዚ ዓመት እዚ እውን ብዝሓየለ 
ኣወዳድባ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ።

ቃለ-ቃለ-
መሕትት መሕትት 

ፕረዚደንት ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ ኣፈወርቂ 



ሓዳስ   ኤርትራ 7 መጋቢት 2023 - ገጽ 2 መበል 32 ዓመት ቁ.161

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

ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 
(3ይ ክፋል) 

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ፡ ብ12 ለካቲት 2023 ኣብ ባጽዕ 
ዝጀመረ ተኸታታሊ ቃለ-መጠይቕ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምስ 
ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር፡ ሳልሳይ 
ክፋሉ ብቐዳም 4 መጋቢት ቀጺሉ። ኣብ 
ቀዳሞት ክልተ ክፋላት ቃለ-መጠይቕ፡ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝሃቦ 
መብርሂ ንዞባዊን ዓለማዊን ጉዳያት 
ዝምልከት’ዩ ነይሩ። ሳልሳይ ክፋል ከኣ 
ናብ ዘቤታዊ ጉዳያት ዝቐንዐ ኮይኑ 
ትሕዝቶኡ ይስዕብ፦ 

***
• ክቡር ፕረዚደንት፡ ኣብ ጽንብል ናጽነት • ክቡር ፕረዚደንት፡ ኣብ ጽንብል ናጽነት 

2019 ዝገለጽካዮ ንመርበብ ጽርግያታት፡ 2019 ዝገለጽካዮ ንመርበብ ጽርግያታት፡ 
ወደባትን ገማግምን፡ ኣገልግሎት ወደባትን ገማግምን፡ ኣገልግሎት 
መጓዓዝያ - ጽላታዊን ኢንዱስትርያውን መጓዓዝያ - ጽላታዊን ኢንዱስትርያውን 
ጽርየትን ውጽኢታውነትን፡ ኣድማዕነት ጽርየትን ውጽኢታውነትን፡ ኣድማዕነት 
ኣፈጻጽማ መደባት. . . ወዘተ. ዝምልከት ኣፈጻጽማ መደባት. . . ወዘተ. ዝምልከት 
በዓል 11 ነጥብታት ሓፈሻዊ መርሓ በዓል 11 ነጥብታት ሓፈሻዊ መርሓ 
ጐደና - ቁጠባውን ማሕበራውን ልምዓት ጐደና - ቁጠባውን ማሕበራውን ልምዓት 
ነይሩ’ዩ።  ብዙሕ ዝዕመም ስራሕ እኳ ነይሩ’ዩ።  ብዙሕ ዝዕመም ስራሕ እኳ 
እንተሎ፡ ምስ’ቲ ዝጸንሐ ብድሆታት እንተሎ፡ ምስ’ቲ ዝጸንሐ ብድሆታት 
ተኣሳሲሩ ኩሉ’ዚ መደባት’ዚ በቲ ዝድለ ተኣሳሲሩ ኩሉ’ዚ መደባት’ዚ በቲ ዝድለ 
ስሉጥነትን ስፍሓትን ይትግበር ኣሎ ስሉጥነትን ስፍሓትን ይትግበር ኣሎ 
ክበሃል ኣይከኣልን። ከም ኣካል ናይ’ዚ ክበሃል ኣይከኣልን። ከም ኣካል ናይ’ዚ 
ኣብ መስመር ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ልምዓታዊ ኣብ መስመር ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ልምዓታዊ 
ውጥን፡ ኣብ 2023 ቀዳምነት ተዋሂቡዎ ውጥን፡ ኣብ 2023 ቀዳምነት ተዋሂቡዎ 
ዝትግበር መደባት ብዝምልከት እንታይ ዝትግበር መደባት ብዝምልከት እንታይ 
ሓበሬታ ትህበና? ሓበሬታ ትህበና? 

 እቲ ኣርእስቲ ግፍሕ ዝበለ’ዩ። 
ብምሉኡ ጕሕጕሕ ኣቢልካ ክትዛረበሉ 
ግዜ ስለዝወስድ ከፋፊልካ ምርኣዩ 
የድሊ።ብግዜ ናይ ክልተ-ሰለስተ ዓመት 
እናበልካ ብዙሕ ረቛሒታት ኣብ ግምት 
ኣእቲኻ ክዝረበሉ ይከኣል ይኸውን። 
እዚ ናይ ልምዓት መደባት’ዚ ጥሙር 
ንሓድሕዱ ብዙሕ ምውስሳብ ዘለዎ 
ኮይኑ፡ ካብኡ ናብኡ እቶም ቀዳምነታት 
ርዱኣት እዮም። ኣብ ዝኾነ ናይ 
ልምዓት መደብ፡ ፈለማ ክማልኡ ዘለዎም 
መሰረታውያን ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት 
ማይ መሰረታዊ’ዩ። ልምዓት ማይ፡ 
ምሕደራን ኣጠቓቕማን ምስኡ ዝኸይድ 
ቴክኖሎጂን ወሳኒ’ዩ። ማይ ኣብ ኩሉ’ዩ 
ዝኣቱ። ንዝስተ፡ ንጽሬት፡ ንጥሪት፡ ንሕርሻ፡ 
ንኢንዱስትሪን ካልእን። በዚ ምኽንያት 
ልምዓት ማይ ካልኣይ፡ ሳልሳይ ተባሂሉ 

ዝስራዕ ኣይኮነን። ዳርጋ ኩሉ መደባት 
ልምዓት ብቐረብ ማይ ዝጽሎ እዩ። 
 ድሕሪኡ ብቐጥታ ዝመጽእ 

ጸዓት’ዩ። እዚ መሰረታዊ ረቛሒታት’ዚ 
ከይተማልአ፡ ካልኦት ጽላታት፡ ካልኦት 
ኢንዱስትሪታት ክምዕብሉ ኣይክእሉን 
እዮም። ምስኡ ለጊቡ ዝኸይድ ትሕተ-
ቅርጺ እዩ። ጽርግያታት፡ ኣገልግሎት 
መጓዓዝያ ምድሪ፡ ባሕሪን ኣየርን፡ 
መስመራት ባቡርን ገመድን ካልእን። 
ትሕተ-ቅርጺ ኣዝዩ ገፊሕ ኣርእስቲ 
እዩ። እዚኦም እውን ንኹሉ ጽላታት 

ስለዘገድስ፡ ባዕሉ ቀዳምነት ዝስራዕ እዩ። 
ኣሰራርዓ ቀዳምነታት ይኹን ምውህሃድ 
እተፈላለዩ ጽላታዊ መደባት ሓድሽ ምህዞ 
ዘለዎ ኣይኮነን። እቲ ዋና ነገር፡ እንታይ 
ገይርና? እንታይ ኣሳሊጥና? እተወጠኑ 
መደባት ከም’ቲ ዝድለ ከይዶም’ዶ? 
ዝብል እዩ። ናይ ማይ ልምዓት መደባት 
ጥራይ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ። ብዙሕ 
ግዜ ዓው ኢልና ኣይንዛረበሉን ኢና። 
እቲ ዕማም ዲጋታት ምህናጽ ጥራይ 
ኣይኮነን። ፍወሳ ማይ ኵዖታት ዝዓበየ 
ስራሕ’ዩ። ንኣሽቱ፡ ዓበይትን ማእከሎትን 
ወሓይዛት ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ፍወሳ 

ማይ ኵዖ መሰረታዊ እዩ። እዚ ንዝናባዊ 
ማይ ዝምልከት ኮይኑ፡ ትሕተ-ባይታዊን 
ማይ ባሕሪን እውን ኣሎ። ብቐዳምነት 
ግን ዝናባዊ ማይ ተዋህሊሉ ኣብ ጥቕሚ 
ዝውዕለሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ነዚ 
ንምግባር፡ ሰፊሕ ሃገራዊ ውጥን ፍወሳ 
ማይ ኵዖታት ምትግባር የድሊ። ዓበይቲ 
ሓጽብታት ምህናጽ ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ 
ንእሽቶ ዝመስል ምህናጽ ከትርታት፡ ናይ 
ምግራብ መደባት እውን ዓቢ ኣበርክቶ 

ኣለዎ። ‘ጥብ ዝበለት ማይ’ ተዋህሊላ 
ኣብ መዓላ ክትውዕል፡ ፍርያም ሓመድ 
ክዕቀብ፡ ኣብ ኩሉ ከባቢታት፡ ኣብ ማይ 
ኵዖታት ቅርጻዊ ለውጢ ምምጻእ የድሊ። 
ዓመት ዓመት ብቐጻሊ ዝካየዱ ናይ 
ምግራብ፡ ምዝላይን ከትርታት ምህናጽን 
መደባት ተደማሚሮም ዓቐን ዝውህለል 
ማይ ዘዕብዩ እዮም። ክሳብ ሕጂ ብዙሕ 
ስራሕ ተሳሊጡ እኳ እንተኾነ፡ ምስ 
ስፍሓትን ዕብየትን ናይቲ ዕማም ካብ 
20 ሚእታዊት ዝሓልፍ ኣይኮነን። ማይ 
ምውህላል ጥራይ ዘይኮነ፣ ዝውህለል 
ማይ ከመይ ትጥቀመሉ’ውን ዝዓበየ 
ጉዳይ እዩ። ከም ኣብነት፡ ከርከበት 
ክንወስድ ንኽእል። ልዕሊ 300 ሚልዮን 
ሜትሮ ኵቦ ማይ ክሕዝ ዝኽእል ሓጽቢ 
ተሰሪሑ፡ ማይ ተዋህሊሉ ኣሎ። ጋሽ 
ኣሎ ዘይተተንከፈ፣ ዓንሰባ’ውን ኣሎ፣ 
ሰቲት ምናልባሽ ካልእ ኣርእስትታት’ውን 
ስለዘጠቓልል ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብዞም 
ሰለስተ ዓበይቲ ወሓይዝ ጥራይ፡ እቲ 
ክስራሕ ዘለዎ ብዙሕ እዩ። ካልኦት 
ብዙሓት ወሓይዛት ከኣ ኣለዉ። ኣብ 
ከርከበት ኣዋህሊልናዮ ዘለና ማይ፡ ኣብ 
ምንታይ መዓላ ኣውዒልናዮ? ከምቲ 
ዝግባእ ተጠቒምናሉ’ዶ? እንድሕር 
ኢልና፡ ብዙሕ እትዓመ ነገር ኣሎ ክበሃል 
ኣይከኣልን። ገና ተወሳኺ ብዙሕ ስራሕ 
ዝሓትት እዩ። 
 ንሕርሻ ዘድሊ ማይ ጥራይ ዘይኮነ፡ 

ምርግጋጽ ቀረብ ማይ ከተማታት እውን 
ዓቢ ጉዳይ እዩ። ንኣብነት ኣስመራ 
እንተወሲድና እቲ ዘሎ ሓጽብታት፡ 
ተኮር ድዩ ማይ-ነፍሒ እንታይ-እንታይ 
ከበርክት ይኽእል? ንዝያዳ ውሕስነትን 
ዝተማልአ ኣገልግሎትን እንታይ ተወሳኺ 
መደባት ምትግባር የድሊ ርእሱ ዝኸኣለ 
ዓቢ ኣርእስቲ እዩ። ኣስመራ፡ ከረን፡ 
ባጽዕ፡ ካልኦት ብብዝሒ ሰብ ዝሰፍረለን 
ከተማታት ብዘይ ስክፍታ ቀረብ ማይ 
ክውሓሰለን ኣለዎ። ከተማታት ጥራይ 

ዘይኮነ ኣብ ገጠራት ዘሎ ሰብ’ውን 
ጽሩይ ዝስተ ማይ ክረክብ ኣለዎ። ካበይ? 
ብኸመይ መገዲ? እዚ እውን ሰፊሕ 
ኣርእስቲ እዩ።
 ብሓፈሻ ኣብ መደባት ልምዓት 

ቀዳምነታትና ኣይጠፍኣናን፣ ቅኑዕ 
መኣዝን ሒዝና ድማ ንሰርሕ ኣለና። 
ዘለና ጸጋታት ኣጐሳጒስና፡ ናይ ልምዓት 
መደባትና ከነተግብር ዘጸግመና ኣይኮነን። 
እቲ መደባት ግን፡ ኣዝዩ ገፊሕ ስለዝኾነ 
ዓመት ብዓመት ክትግበሩ ዘለዎም ሰሪዕካ 
ብቐጻሊ ዝካየድ ስራሕ እዩ። ቀሲንካ 
ምድቃስ ዝበሃል ነገር የለን። ሰሪሕና 
ኢና፡ ዓበይቲ-ዓበይቲ ነገራት ገይርና ኢና፡ 
ዝብል ካብ ሓንጐልና ከነውጽኦ ኣለና። 
እቲ ሰሪሕናዮ ዘለና ዘዕግብ ኣይኮነን። 
ዘዕግበና ነገር ክንገብር፡ ብዝሓየለ ናህሪ፡ 
ዝበለጸ ናይ ልምዓት መደባት ከነተግብር 
ክንክእል ኣለና። ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘሎ 
ዜጋ፡ ዓድታት፡ ከተማታት እቲ ዝግባእ 
ኣገልግሎት ማይ ኣብ ዝረኸብሉ ደረጃ 
ንምብጻሕ ክንዮኡ ክንከይድ ኣለና። 
 ኣብ ሕርሻ ዝኣከብናዮ ማይ ብኣድማዕነት 

ክንጥቀመሉ ክኢልና’ዶ? እንታይ-እንታይ 
ነፍርየሉ ኣለና? ኣብ ዓመት ክንደይ 
ምህርቲ ክንሓፍሰሉ ንኽእል? እንታይ 
ዓይነት ኣዝርእቲ ክንዘርእ ንኽእል? 
እቲ ነፍርዮ’ኸ ዝተመስርሐ ፍርያት 
ከነውጽኣሉ ንኽእል’ዶ? ናይ ምስናዕ 
መደባትና ምስኡ ተዛሚዱ እንታይ 
ይመስል? እዚ ንባዕሉ ገፊሕ ኣርእስቲ’ዩ። 
እዚ ዝብል ዘለኹ፡ እቲ ናይ ልምዓት 
መደባት ዘለዎ ስፍሓትን ንሓድሕዱ 
ዘለዎ ምትእስሳርን ንምግላጽ እዩ። ማይ 
ኣዋህሊልና ብዝለዓለ ደረጃ ክንጥቀመሉ 
ብምሕሳብ ቀዳምነታትና ሰሪዕና፡ ዘድሊ 
ጸጋታት ኣጐሳጒስና ክንጓየየሉ ጸኒሕና 
ኣለና። ከምቲ ክንከዶ ዘለና ብዙሕ 
ስለዘይሰጐምና ድማ፡ ካብ 2023 ጀሚርና 
ኣብዚ ዝመጽእ ክልተ ሰለስተ ዓመታት 
ናህሪ ምውሳኽ ከድልየና’ዩ። ዝሓለፉ 
መደባትና ኣካይዳኦም ኣዕጋቢ ነይሩ 
ክንብል ኣይንኽእልን። ከመይ ገይርና 
ብዘዕግብ ደረጃ ነሰጕሞም ዝርዝራቱ 
ተገሊጹ፡ ሰብ ፈሊጥዎ፡ ነፍሲ-ወከፍ 
ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ክሰርሓሉ ዘለዎ እዩ። 
ብሓፈሻ ቀዳምነታትና፡ ኣብ ማይ፡ ጸዓት፡ 
ትሕተ-ቅርጺ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን 
ካልእ ጽላታትን ነሓድሕዶም ዘለዎም 
ምውስሳብ ሰፊሕ ኣርእስቲ ኮይኑ፡ ኣብ 
ትግባረ ኣድማዕነት ምእንቲ ክህሉ ግዜ 
ተፈልዩሉ ብዕምቈት ክግለጽ ኣለዎ 
በሃላይ እየ።

• ከም’ዚ ክትጠቕሶ ዝጸናሕካ፡ • ከም’ዚ ክትጠቕሶ ዝጸናሕካ፡ 
ምስ’ዚ ዘሎ ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጥን ምስ’ዚ ዘሎ ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጥን 
ብድሆታቱን ተኣሳሲሩ፡ መንግስቲ ካብ ብድሆታቱን ተኣሳሲሩ፡ መንግስቲ ካብ 
ተጸባይነት ዝናብ ንምግልጋል፡ ማይ ተጸባይነት ዝናብ ንምግልጋል፡ ማይ 
ናይ ምውህላል ዓቕሚ ክብ ዘብል ናይ ምውህላል ዓቕሚ ክብ ዘብል 
ህንጸት ትሕተ-ቅርጽን ካልእ መደባትን ህንጸት ትሕተ-ቅርጽን ካልእ መደባትን 
ክትግብር ጸኒሑ ኣሎ። ከም ኣብነት ክትግብር ጸኒሑ ኣሎ። ከም ኣብነት 
ዲጋታት ከርከበት፡ ጋሕቴላይ፡ ምስላም. ዲጋታት ከርከበት፡ ጋሕቴላይ፡ ምስላም. 
. . ገርሰት፡ ክልተ ፋንኮ፡ ባደሚት. . . . . ገርሰት፡ ክልተ ፋንኮ፡ ባደሚት. . . 
ብድምር 530 ሚልዮን ሜትሮ ኵቦ ማይ ብድምር 530 ሚልዮን ሜትሮ ኵቦ ማይ 
ናይ ምውህላል ዓቕሚ ኣለወን። ምስ’ዚ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ኣለወን። ምስ’ዚ 
ተኣሳሲሩ፡ መስኖኣዊ ሕርሻ ንምምዕባል ተኣሳሲሩ፡ መስኖኣዊ ሕርሻ ንምምዕባል 
እንታይ ይሕሰብ? ብጭቡጥ ዝትግበር እንታይ ይሕሰብ? ብጭቡጥ ዝትግበር 
መደባትከ ኣሎ’ዶ?መደባትከ ኣሎ’ዶ?

እዛ ሕቶ ናብታ ቀዲመ ዝጠቐስኩዋ 
ነጥቢ እያ ተምጽኣና። ማይ ምውህላል 
ናይ መወዳእታ ዕላማ ኣይኮነን። 
500 ሚልዮን ሜትሮ ኵቦ ጥራይ 
ዘይኮነ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኸይድ 
ዝኽእል’ዩ። እቲ ክንምልሶ ዝግብኣና 
ነፍሲ-ወከፍ ሜትሮ ኵቦ ማይ፡ ኣብ 

ምንታይ መዓላ ውዒላ? ዝብል እዩ። 
እዚ ናብ ኣጠቓቕማ’ዩ ዝወስደና። ነግሒ 
ወይ ልምዳዊ መስኖ ካብ ኣእምሮ 
ሰብ ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ። ኣበየ 
ከባቢኡ ኣብ ዲጋታት ዝተዋህለለ ማይ 
ብምጥቃም ድዩ ዒላታት ብምዂዓት 
ኣሕምልቲን ፍረታትን ብብዝሒ ይፈሪ 
ኣሎ። እዚ ልምዳዊ ኣሰራርሓ’ዚ ግን 
ክውገድ ዘለዎ’ዩ። ቅድሚ ዝኣገረ። ንዕኡ 
ከተወግድ ከኣ መተካእታ ክህልወካ 
ኣለዎ። ብዘመናዊ ስርዓተ-መስኖ ክቕየር 
ኣለዎ። እንታይ ዓይነት ዘመናዊ ስርዓተ-
መስኖ ዝብል ብወጻኢታትን ኣድማዕነትን 
ከምዘን ዘለዎ ሕቶ እውን ኣሎ። 
 ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ከነተኣታትዎ 

ዝጸናሕና ኣገባባት ኣጠቓቕማ ማይ 
ኣሎ። ማይ ካብ ሓጽቢ ናብ ግራት 
ከመይ ገይርካ ተብጽሖ? ተተኣታትዎ 
ስርዓተ መስኖ ብምንታይ’ዩ ዝሰርሕ? 
ምፍላጥ የድሊ። ጀነሬተራት ኣምጺእካ፡ 
ፖምፓታት መጨንጒዒ ዘርጊሕካ 
ክትሰርሕ ወጻኢታቱ ላዕሊ ስለዝኸውን 
ኣድማዕነት የብሉን። ኣብ ክንድኡ ቅርጺ 
መሬት ኣለና። በረኽቲ ጎቦታት ኣሎ። 
ኣብኡ መዕረቒ ሃልዩ፡ ካብ ሓጽቢ ማይ 
ተጨንጒዑ ናብ’ቲ መዕረቒ ይበጽሕ፣ 
ካብኡ ብስሕበት (gravity) ይወርድ። 
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 10 ሜትሮ ሓደ ባር 
እንተድኣ ሃልዩ፡ ኣብ 100 ሜትሮ 10 ባር 
ኣለካ ማለት’ዩ። ብዘይ ብዙሕ ወጻኢታት 
ድማ፡ ብዘተኣማምን ኣገባብ ዘመናዊ 
ናይ መስኖ ቴክኖሎጂ ኣተኣታቲኻ 
ክትጥቀመሉ ትኽእል። ምስዚ ስፍሓት 
መሬት ክንደይ እዩ? ዓይነት ዘራእቲ 
እንታይ’ዩ? ክሊማ ትሰርሓሉ ዘለኻ 
ከባቢ’ውን ኣብ ግምት ዝኣቱ እዩ። 
ብኣዘራርባ ሞያውያን፡ በቲ ዘመናዊ 
ስርዓተ-መስኖ እትጥቀመሉ ማይን 
ብልምዳዊ ኣገባብ እትጥቀመሉ ማይን 
ፍልልዩ ሓደ ንዓሰርተ እዩ። ብሓደ 
ዕሽር ናይ’ቲ ኣብ ነግሒ እትጥቀመሉ 
ማይ እንተደኣ ዘመናዊ ስርዓተ-መስኖ 
ኣተኣታቲኻ፡ ንኣጠቓቕማ ማይ ብ10 ግዜ 
ተራብሖ ኣለኻ ማለት’ዩ። ኣብ ውሽጢ’ዚ 
ማእለያ ዘይብሎም ጉዳያት እውን 
ኣለዉ። ኣብ ዘመናዊ ስርዓተ-መስኖ 
ብዙሕ ዝዓይነቱ ቴክኖሎጂ እዩ ዘሎ። 
ካብኣቶም ዘዋጻኣካ ክትመርጽ ኣለካ። ኣብ 
ዝተፈላለየ ከባቢታት፡ ኣብ ሃሩር ይኹን 
ዛሕሊ መጠን ምህፋፍ ማይ  (evapora-
tion) ኣብ ግምት ኣእቲኻ እንታይ ዓይነት 
ቴክኖሎጂ ትጥቀም ክትውስን ኣለካ። 
እዚ እንተ ገይርካ፡ ብዝናባዊ ሕርሻ ኣብ 
ዓመት ሓንሳብ እቶት/ምህርቲ ትሓፍስ 
ዝነበርካ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ክልተ 
ሰለስተ ኣብ ገለ እውን ክሳብ ኣርባዕተ 
ግዜ ምህርቲ እትሓፍሰሉ ዕድላት ኣሎ። 
እዚ ንኣድማዕነት ብተዓጻጻፊ ዘዕቢ እዩ። 
ስለዚ ኣብ ኣጠቓቕማ ማይ ተተኣታትዎ 
ኣገባብን ቴክኖሎጂን ልዑል ውጽኢት 
ዝህብ ክኸውን ኣለዎ። ማይ ተዋህሊሉ፡ 
ኣብ መዓላ ውዒሉ፡ ዝለዓለ ፍርያት 
ከተኻዕብት፡ እትጥቀመሉ ቴክኖሎጂ 
ወሳኒ እዩ። 
ክንዮ እዞም ተሃኒጾም ዘለዉ ዓበይቲ 

እንብሎም ዲጋታት፡ ገና ዘይተቖጻጸርናዮ 
ማያት ብዙሕ እዩ። ብዙሓት ወሓይዝ 
እንተላይ ትሕተ-ባይታ ዘሎ ዕቑር ማያት 
ከምቲ ዝድለ ንጥቀመሉ የለናን። ንዕኡ 
ዘድሊ ትሕተ-ቅርጺታት   ሓጽብታት 
በብዓቐኑ፣ ከትርታት፡ ዛላታት፡ ኣብ ዘድሊ 
ቦታታት’ውን ዒላታት ኲዒትካ ናይ 
ትሕተ ባይታ ማይ ትጥቀመሉ ኩነታት 
ምፍጣር የድሊ። በዚ መረዳእታ’ዚ፡ 
ብደረጃ ሃገር ዓመታዊ እነዋህልሎ ማይ 
እናወሰኸ ክኸይድ ኣለዎ።

      ናብ ገጽ 3 ይቕጽል      ናብ ገጽ 3 ይቕጽል
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 ምስቲ ነተኣታትዎ ቴክኖሎጂ ማይ፡ 
ዓይነት ኣዝርእቲ’ውን ዘዋጻጽኡና ፈሊጥና፡ 
ልዑል ውጽኢታት ክንረኽበሎም እንኽእል 
ከነፍሪ ኣለና። ኣዝርእቲ ጥራይ ዘይኮነ 
ምስሳን ሃብቲ እንስሳ (ጤለ-በጊዕ፡ ከብቲ፡ 
ኣግማልን ካልኦት ዝተፈላለዩ እንስሳታትን) 
እውን ማዕረ-ማዕሪኡ ዝኸይድ እዩ። ምስ 
መፍረ እንስሳታት ዝመጽእ ምህርቲ ስጋ፡ 
ጸባን ካልእን ኣሎ። ስለዚ መግቢ እንስሳ 
ከተፍሪ፡ ንእንስሳ ዝስተ ማይ ክትቅርብ 
ኣለካ። ዓሳ’ውን ኣሎ፣ ኣብ ዲጋታት 
ከተፍርዮ እትኽእል። እዚ ዕማም’ዚ ዘድሊ 
ቴክኖሎጂ ኣዋዲድካ፡ ዝበቅዕ ምሕድራ 
ኮፍ ኣቢልካ፡ ኣብ ሓደ ደረጃ ደው 
ዝብል ዘይኮነ፡ ዓመት-ዓመት እናቐየረን 
እናወሰኸን ዝኸይድ እዩ። ዘለናዮ 
መድረኽ ናይ ምስግጋር መድረኽ እየ 
ዝብሎ። ካብ ዝሓለፈ ተመኩሮና ብዙሕ 
ነገር ርኢናን ተማሂርናን ኣለና። ሓደ-ሓደ 
የዋጽኡና እዮም ኢልና ዘተኣታተናዮም 
ቴክኖሎጂታት ኣድማዕነቶም ብግብራዊ 
ስራሕ ተመዚኑ ኣሎ። ካብ ደገ ዝሽመት 
ቴክኖሎጂ ጥራይ ዘይኮነ፡ ባዕልና እውን 
ምስ ኩነታትና ዝሰማማዕ ቴክኖሎጂ ናይ 
ምምሃዝን ምምዕባልን ብቕዓት ከነዕቢ 
ከድልየና እዩ።
 ሕርሻ በይኑ ካብ ጸዓት ፈሊኻ ዝርአ 

ኣይኮነን። ብነዳዲን ጀነሬተርን ጥራይ 
ክትሓስብ ኣይትኽእልን። ባህሪ እውን 
ክትጥቀመሉ ኣለካ። ተሓዳሲ ጸዓት 
ክትጥቀም እንተኽኢልካ ወጻኢታትካ 
ዝወሓደ፡ ፍርያትካ ዝበዝሐ እዩ 
ዝኸውን። እዚ እውን ማዕረ ማዕረ ካልእ 
እነተኣታትዎ ቴክኖሎጂ ክምዕብል ኣለዎ። 
ብሓፈሻ ኣብ ኣጠቓቕማ ማይ የዋጻጽኣና 
እዩ ንብሎ ቴክኖሎጂ ሓሪና ወዲእና ኣለና 
ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን። ነጠብጣብ 
(ድሪፕ)፡ ምንጻግ ዝበሃልን ካልእ መምስ 
ከባቢኡ ዝኸይድ ዝተፈላለየ ዓይነት 
ቴክኖሎጂ ናይ መስኖ እዩ ዘሎ። 
 ዲጋታትና ሒዘናኦ ዘለዋ ማይ 500፡ 

600 ሚልዮን እዩ ኢልካ ካብ ምዝራብ 
ዘይምዝራብ ይሓይሽ። ምስቲ ዘሎ 
ተኽእሎ ብዙሕ ኣይኮነን። ምብዛሕን 
ምውሓድን ዘይኮነ ግን፡ ብቐንዱ 
ኣጠቓቕማን ኣድማዕነትን እዩ ወሳኒ። 
ካልእ ኣብዚ ኣርእስቲ’ዚ ክርሳዕ ዘይብሉ 
ናይ ሰብ ረቛሒ ኣሎ። ሓጽቢታት፡ 
ከትርታት፡ ዛላታት፡ ዒላታት ዘመናዊ 
ቴክኖሎጂ ተዋዲዱ ኣብ መወዳእታ 
እቲ ወሳኒ ተራ ናይ ሰብ እዩ። ሰብ ኣብ 
ኣጠቓቕማ ጸጋታት ዘለዎ ፍልጠትን 
መረዳእታን ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ንብሎ ዘለና 
ኣብ መወዳእታ ሰብ’ዩ ዝጥቀመሉ። እዚ 
ዝተጠቕሰ ጸጋታት ኣብ ዘለዎ ከባቢታት 
ሰብ ብስፍሓት ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ። 
እዞም መደባት እዚኣቶም ዝዕወቱ ብሰፊሕ 
ሱታፌ ህዝቢ እዮም። ነዚ ዘድሊ ውዳበ 
ክህሉ ኣለዎ። ምሕደራን መሳለጥያታትን 

ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ሰብ ተራ 
እቲ ዝዓበየን ወሳኒን እዩ። ፍወሳ ማይ 
ኩዖታት ከም ኣብነት እተወሲድና 
ብኸመይ መንገዲ’ዩ ዝትግበር? ካብ 
ኣፍራዛን ባዴላን ጀሚርካ ክሳብ እቲ 
ዝለዓለ ኣሎ ዝበሃል ማሽነሪ ተዋፊሩ 
ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ክሰርሕ 
ጸጋ ሰብ ምውዳብን ናቱ ኣበርክቶ 
ምዕዛዝን የድሊ። ሞያዊ ስልጠናታት፣ 
ሌላ ምስ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂን ኣገባባት 
ኣሰራርሓን ምዕባይ የድሊ። ኬድካ ኬድካ 
ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣተኣታቲኻ፡ ማይ 
ኣዋህሊልካ ናይ ሰብ ኣበርክቶ ናይ ሰብ 
ብቕዓት በቲ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝውደብ 
ምግባር ወሳኒ ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን። 
ስለዚ በዚ ተሰሪሑ ዘሎ ሓጽብታት 
ተዋህሊሉ ዘሎ ማይ ክንቀስን የብልናን። 
እቲ ዕማም ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ።  

• ክቡር ፕረዚደንት፡ ናብቲ ልዑል • ክቡር ፕረዚደንት፡ ናብቲ ልዑል 
ኣቓልቦ እናሰሓበ ዝኸይድ ዘሎ ጽላት ኣቓልቦ እናሰሓበ ዝኸይድ ዘሎ ጽላት 
ቁጠባ ክንሰግር። ሰማያዊ ቁጠባ ወይ ቁጠባ ክንሰግር። ሰማያዊ ቁጠባ ወይ 
‘blue economy’። ኤርትራ ሰፊሕ ‘blue economy’። ኤርትራ ሰፊሕ 
ባሕሪን ገማግምን ደሴታትን ዘለዋ ሃገር ባሕሪን ገማግምን ደሴታትን ዘለዋ ሃገር 
ትኹን’ምበር፡ ብብዙሕ ምኽንያት ክሳብ ትኹን’ምበር፡ ብብዙሕ ምኽንያት ክሳብ 
ሕጂ ነዚ ጸጋ’ዚ ከም’ቲ ዝድለ ክትምዝምዞ ሕጂ ነዚ ጸጋ’ዚ ከም’ቲ ዝድለ ክትምዝምዞ 
ኣይከኣለትን። ኣብ’ዚ ጽላት’ዚ ዝሕሰብ ኣይከኣለትን። ኣብ’ዚ ጽላት’ዚ ዝሕሰብ 
ወይ ብጭቡጥ ዝተታሕዘ መደብ ወይ ብጭቡጥ ዝተታሕዘ መደብ 
ኣሎ’ዶ? ኣሎ’ዶ? 

 እዚ እውን ካልእ ዘየቕስን ኣርእስቲ’ዩ። 
ምኽንያቱ፡ ኣብ መንጎ ባህግን ድሌትን፡ 
ኣብ መንጎ ክዉንን ተኽእሎን ዘሎ ጋግ 
ዓቢ እዩ። እቲ ዕቑር ጸጋ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። 
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ፡ ኣብ ዓመት ካብ 
80 ክሳብ 120 ሽሕ ቶን ዝኸውን ናይ 
ዓሳ ጸጋ ኣሎና። እዚ ቅሙጥ ሃብቲ’ዩ። 
ሃብቲ ዓሳ ኣታውን ወጻእን ስለዝኾነ፡ ‘mi-
grate’ ስለዝገብር፡ ብልጫታት ኣለዎ። 
ተገፊፉ ክጎድል ዘለዎ ዕድል ውሑድ 
ስለዝኾነ ዘላቒ (sustainable) እዩ ክበሃል 

ይከኣል። ካብ’ዚ 120 ሽሕ ቶን ዋላ 80 
ሽሕ ወይ ካብኡ ንታሕቲ ክትጥቀመሉ 
እንተኽኢልና ጥራይ ቀሊል ኣይኮነን። 
ብዓይነት እንተርኢናዮ፡ 60 ሚእታዊት 
ካብኦም ምናልባሽ እዞም ደቀቕቲ ዓሳታት 
ብዙሕ ዋጋ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ። 
ምስ’ቶም ካልኦት ክቡራት ዓይነት ዓሳታት 
ብምዝማድ። 40 ሚእታዊት ናይ’ቲ 
ዘሎ ጸጋ ዓሳ ግን ክብሪ ዘለዎ እዩ። ነዚ 
ክንምዝምዝ ክኢልና’ዶ? ካብዚ 80 ሽሕ 
ቶን ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት 
ክንደይ ዝኣክል ዓሳ ኣብ ዓመት ክንገፍፍ 
ክኢልና እንተተባሂሉ፡ ልዕሊ 10 ሽሕ 
ቶን ኣብ ዓመት እውን ኣይከውንን 
እዩ። ይትረፍ ንሰደድ ነቲ ዘቤታዊ ዕዳጋ 
ዘዕግብ’ውን ክግፈፍ ኣይጸንሐን። 
 እዚ ኹሉ ቅሙጥ ጸጋ እናሃለወ 

ስለምታይ ከነማዕብሎ ኣይከኣልናን? 
እንተድኣ ኢልና፡ ንኸተማዕብሎ ቅድም 
ሰብ የድልየካ። ዓሳ ዝገፍፍ ሰብ። 
ድሕሪኡ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂ - ጃላቡ፡ 
መግፈፊን መመስርሒን ከተምጽእ ኣለካ። 
እዚ ከይቀረብና ስለምንታይ ክንድ’ዚ 
ክንገፍፍ ኣይከኣልናን ኢልና ክንዛረብ 
ኣይንኽእልን። ቅድሚ ዝኣገረ እንታይ 
መሳለጥያታት ኣሎና? ኣብ ኩሉ ገማግምና 
ወደባት፡ ማርሳታታት ኣሎ ድዩ? እዚ 
ከይተዋደደ እንታይ ክንገብር ንኽእል? 
መጀመርያ እዚ ዕማም’ዚ ክተሓዝ 
እንከሎ፡ ኣብ ጢዖ፡ ዕዲ፡ ገልዓሎ ንገፈፍቲ 
ዓሳ ዝኸውን ንኣሽቱ ወደባት ወይ 
ማርሳታት ንምስርት ተባሂሉ ተሰሪሑሉ። 
መፍረ በረድ፡ መዘሓሊ መሳርሒታት፡ 
ንመተዓራረዪ ጃላቡ ዝኸውን ኣገልግሎት 
ዝህብ ቤት-ዕዮ ክህሉ ኣብዘን ሰለስተ 
ነቚጣታት መበጋገሲ ዝኸውን ዝተዓመ 
ስራሕ ነይሩ። እቲ ዝተሰርሐ ወደብ ወይ 
ማርሳ፡ ኣብኡ ዝተቐመጠ መሳለጥያ ሕጂ 
ኣበይ ኣሎ? በረድ ይሰርሕ ኣሎ ድዩ 
እንተድኣ ኢልና፡ የለን ዳርጋ ባዲሙ እዩ። 

ስለምንታይ? ናቱ መልስታት ክህልዎ 
ይኽልእ።  ኣብ ክንድዚ ነቚጣታት 
ናይ ገማግምና ንምግፋፍ ዓሳ ዘሳልጥ 
ትሕተ-ቅርጺ ከነዋድድ የድልየና ኢልና 
እንተሓሲብና፡ ምስኡ ዝኸይድ ጠለባት 
ኣሎ። ናይ ኤለክትሪክ ኣገልግሎት 
ግድን’ዩ። ጸዓት የድሊ፣ ቀረብ ማይ 
የድሊ። መጐዓዓዚ ብመሬትን ባሕሪን 
የድሊ። ምስኡ ዝኸይድ ብዙሕ ናይ 
ትሕተ ቅርጺ ስርሓት ክማላእ ኣለዎ። 
እዚ መሰረታዊ ሕጽረታት’ዚ ስለዝነበረ፡ 
ሕጂ ኣብ ዕዲ፡ ጢዖ፡ ገልዓሎ እቲ ትካላት 
ኣሎ ኢልካ’ውን ክትዛረብ ኣይትኽእልን። 
ስለምንታይ ናቱ ብዙሕ መግለጺታት 
ኣለዎ። 
 እዚ ግን ተስፋ ዘቑርጸና ኣይኮነን። 

ተማሂርናሉ፡ ተሞኲርናሉ ኣለና። ናይ 
ብሓቂ ነዚ ‘ሰማያዊ ቁጠባ’ ዝበሃል 
ክንጥቀመሉ እንተዄንና፡ ንብምሉኡ 
ገማግምና ዝግባእ ትሕተ ቅርጺ ከነዋድደሉ 
ክንክእል ኣለና። እዚ ካብ ዝሓለፈ 
ተሞኩሮ ብምምሃር ሕጂ ዝስረሓሉ ዘሎ 
ማለት እዩ። ኩሉ መሳለጥያታት ዘለዎ፡ 
ቀረብ ኤለክትሪክን ማይን ዘለዎ፡ ካልኦት 
ንመመስርሒ ዘድልዩ ቴክኖሎጂታት 
ዘለዎ፣ ልዕሊ ኹሉ ከኣ ብቑዕ ጉልበት ሰብ 
ዘለዎ ነቚጣታት ኣብ ዓበይቲን ወደባትን 
ማርሳታትን ክህሉ ኣለዎ ተባሂሉ፡ 
‘ልምዓታዊ ስትራተጂ ገማግም’ (coastal 
strategic development) ዝበሃል መርሓ 
ጐደና ተነዲፉ ይስርሓሉ ኣሎ። ብሓፈሻዊ 
ኣዘራርባ 1100 ኪሎ-ሜተር ገማግም 
ባሕሪ ኣለና። ምስ ደሴታት ደሚርካ 
እንተርኢኻዮ፡ እቲ ገማግም 1200-1300 
ክበጽሕ ይኽእል። ንእሽቶ ገማግም 
ኣይኮነን። ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ዘሎ እዩ። 
ጸጋታቱ መወዳእታ የብሉን። ብምልኣት 
ክንጥቀመሉ ወይ ከነማዕብሎ እንተዄንና 
ድማ፡ ገዚፍ ናይ ትሕተ ቅርጺ መደባት 
ከነተግብር ኣለና። ቀረብ ማይ፡ ቀረብ 

ጸዓት፡ ጥራይ ኢልካ እውን ኣቕሊልካ 
ዝርአ ኣይኮነን። ዓሳታት፡ በብዓይነቶም 
ክርከብሉ ዝኽእሉ ከባቢታት ኣበይ ኣበይ 
እዩ? ግቡእ መጽናዕትታት ተገይርሉ፡ 
ምስኡ ዝመጣጠን መሳለጥያታትን 
መመስርሕን ክዋደድ ኣለዎ። ኣብ’ቲ 
‘ልምዓታዊ ስትራተጂ ገማግም’ ኣብ 
ግምት ዝኣቱ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። 
ኣብ መሬት እውን ብቑዕ ኣገልግሎት 
ዝህብ ናይ ገማግም ጽርግያታት ክህሉ 
ኣለዎ። ዘመናውያን ገፈፍቲ መራኽብን 
ጀላቡን መመስርሒ ትካላትን ብምልኣት 
ክትቅርብ ኣለካ።  ኩሉ’ዚ ተደማሚሩ 
እዩ ነቲ ዘሎ ጸጋ ከተማዕብሎ ዘኽእለካ። 
እዚ ከይገበርካ ጸጋታት ባሕሪ ኣሎ ኢልካ 
ክትዛረብ ንጃህራ እንተዘይኮይኑ ትርጉም 
የብሉን። ዝጭበጥ ውጽኢት ክትረኽበሉ 
ሰፊሕ መደባት ትሕተ-ቅርጺ ከተተግብር 
ኣለካ። ካብ ጫፍ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ 
ቄሳር ኣብ ዘሎ ገማግም፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን 
እንታይ ትሕተ-ቅርጺ ኣለና እንተድኣ 
ኢልና፡ ነዚ ገዚፍ ጸጋ ክንምዝምዘሉ 
ዘኽእለና ኣይኮነን። ሓቂ’ዩ ጽርግያታት 
ንምስራሕ ተፈቲኑ’ዩ።፡ ንሱ ግን ዓመት-
ዓመት መመሊስካ ምትዕርራይ ዘድልዮ 
እንተዘይኮይኑ፡ ምሉእ ወይ ስሉጥ 
ኣገልግሎት ዝህብ ብቑዕ ጽርግያታት እዩ 
ክብሃል ኣይከኣልን። 
 ወደባት ንገዛእ ርእሱ ብቕዓት ክህልዎ 

ኣለዎ። ዓሰብን ባጽዕን ከም ዓበይቲ 
ወደባት ብቐዳምነት። ካብአን ቀጺሉ 
በብዓቐኑ ክስራሕ ዘለዎ ማርሳታት ኣሎ። 
ኣብዚ እውን ናይ ሰብ ግደ ወሳኒ እዩ። 
ኣብቲ ገማግም ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታት 
ምሉእ ደገፍ ረኺቦም፡ ዘለዎም ዓቕሚ 
ተጠቒሞም፡ እቲ ዝዋደድ ትሕተ-
ቅርጺ ይኹን ዝተፈላለየ ዝተኣታቶ 
ቴክኖሎጂታት ክጥቀምሉ ክኽእሉ 
ኣለዎም። ነዚ ኹሉ ኣወሃሂድካ ክትሰርሕ 
ቀሊል ብድሆ ኣይኮነን። ኣብ ሓጺር 
ግዜ ዝትግበር ድማ ኣይኮነን። ግን ዋላ 
እቲ ዝነበረ ጸቢብ ዕድል ከም’ቲ ዝግባእ 
ኣይተጠቕምናሉን። ስለዘይተጠቐምናሉ 
ድማ መመሊሱ የተሃላልኸና ኣሎ። 
ኣይንገድፎን ኢና፣ ዝሓለፈና ዕድል 
ኣምሊስና ዝያዳ ክንጎዪ፡ ዝያዳ ክንሰርሕ 
ኣለና ተባሂሉ ሕጂ ጉያ-ጉያ ይበሃል ኣሎ። 
 ኣብዚ እዋን’ዚ ብግብሪ ዝለምዕ ዘሎ 

ወይ ዝእከብ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ፡ ምስቲ 
ዕቑር ትሕዝቶ ናይቲ ባሕሪ ቁንጣሮ 
እዩ። ናብ ዓበይቲ ዓበይቲ ንጥፈታት 
ምግፋፍ ዓሳ ክንከይድ ክንክእል ኣለና። 
ናብ ዓበይቲ መመስርሒ ትካላት ክንኣቱ 
ኣለና። ‘ፍረሽ’ ዓሳ ንዞባና ይኹን ንዓለም 
‘ኤክስፖርት’ ክንገብር ፈለማ ንዕኡ ዘድሊ 
ብቕዓት ክንፈጥር ኣለና። ዝዘሓለ፡ በሲሉ 
ዝተመስርሐ፡ ዝነቐጸ (ቋንጣ) እውን ከነዳሉ 
ንኽእል። ማእለያ ዘይብሉ ዕድላት’ዩ 
ዘለና። ነቲ ዘሎ ዕቑር ተኽእሎ ኣማዕቢልካ 
ብዝለዓለ ደረጃ ክትጥቀመሉ ግን፡ እዞም 
ኩሎም ክማልኡ ዘለዎም ንምውዳድ 
ኣብ ውሽጢ ‘ኮስታል ደቨሎፕመንት 
ስትራተጂ’ ኣጠቓሊልካ ክስርሓሉ ዘለዎ 
እዩ። ምናልባት ዝርዝራቱ ሰባቢርካ 
ክትርእዮ ትኽእል። ዝያዳ ኩሉ ድማ 
ንዕኡ ዘተግብር ዓቕሚ ሰብ የድልየካ። 
ክሳብ ሕጂ ዝተፈተነ ስርሓት፡ ተዓዊትናሉ 
ኣብ ቁጠባ ሃገር እዚ ኣበርክቶ ነይሩዎ 
ኢልካ ክዝረበሉ ዝኽእል ኣይኮነን። ሃሰስ 
ምባል እንተዘይኮይኑ፡ ናብዚ ደረጃ’ዚ 
ከሰጋግር ዝኽእል መደባት ተተግቢሩ 
ኢልካ ዘጃህር ዝኾነ ጭብጢ የለን። 
  ሃብቲ ባሕሪ ማለት ገዚፍ ኣርእስቲ 

እዩ። ንዓሳ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን። 
ጨው ኣሎ። ንሱ ንባዕሉ ከም ኣርእስቲ 
ካልእ ውቅያኖስ እዩ። ኣብ’ዚ ሳሊና ነይሩ፡ 

. . . ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ካብ 2ካብ 2ይይ ገጽ ዝቐጸለ ገጽ ዝቐጸለ

     ናብ ገጽ 4 ይቕጽል     ናብ ገጽ 4 ይቕጽል
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ኣብ’ቲ ከምዚ ዓይነት ንጥፈት ነይሩ ኢልካ 
ክዝረብ ይከኣል ይኸውን። እቲ ክሳብ ሕጂ 
ክፈሪ ዝጸንሐ ግን ንዘቤታዊ ዕዳጋ ዘርዊ 
እውን ኣይኮነን። ጨው ንብዙሕ ነገራት 
ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ሰደድ እውን 
ምተኻእለ። ክሳብ ሕጂ ግን ጨው ኣብ 
ፕላስቲክ ዓሺግካ ምሻጥ እንተዘይኮይኑ፡ ናብ 
ገዚፍ ኢንዱስትርያዊ ልምዓት ክኸይድ 
ዝኽእል ስራሕ ኣይተሰርሐን። 
 ኣብ ገማግም ባሕሪን ውሽጢ ባሕሪን 

ካልእ ብዙሕ ዝተፈላለየ ጸጋታት’ዩ ዘሎ። 
ንድዂዒ (fertilizer) ዝኸውን ጸጋታት 
ኣሎ። ናይ ምግራብ መደባት’ውን፡ ምስቲ 
‘ኮስታል ደቨሎፕመንት ስትራተጂ’ ሓቢሩ 
ዝኸይድ እዩ። ኩሉ ገማግምና ከነሀብትሞ 
ክንክእል፣ እቲ ኤኮሎጂ ሓደ ብሓደ 
ብግቡእ ተጸኒዑ ኣብ ዘድሊ ቦታታት፡ 
ባህርያዊ ሃብቲ ናይ’ቲ ገማግም ክዕቀበሉ 
ዝኽእል መደባት ክትግበር ክኽእል ኣለዎ። 
ዓሳ ኣሎ፡ ጨው ኣሎ፡ ካልኦት ማዕድናት 
ኣሎ ኢልካ ብኡ ዝድምደም ኣይኮነን። ኣብ 
ገማግም ዘሎ ማዕድናዊ ሃብቲ እውን ቀሊል 
ነገር ኣይኮነን። ካልእ ካብ ብልጫታት ናይ 
ገማግም፡ ከመንጭዎ ዝኽእል ናይ ጸሓይን 
ንፋስን ጸዓት እዩ። እዚ ጸጋ’ዚ፡ ምስ መደባት 
ምምዕባል ተሓዳሲ ጸዓት ክንጥቀመሉ ዘለና 
እዩ። ንነዊሕ እዋን ክንዛረበሉ ዝጸናሕና፡ 
ከም ሕልሚ ማዕዶ ክርአ ዝጸንሐ - ናይ 
‘ጂኦተርማል’ ጸጋ እውን ኣሎ። ኣብ ‘ሪፍት 
ቫለይ’ ኢና ዘለና። ኣብዚ ‘ሪፍት ቫለይ’ 
ዘሎ ዓቕሚ ናይ ጂኦተርማል ከም’ዚ 
ትማሊ ኣብ ኬንያ ዝረኣናዮ ቀሊል 
ኣይኮነን። ቅድሚ 10 ዓመት ምናልባት 
20 ሜጋ የመንጭዉ ነይሮም፣ ሕጂ ካብ 
ጂኦተርማል ዘውጽእዎ ዘለዉ ጸዓት፡ ልዕሊ 
1100 ሜጋ ዝኸይድ እዩ። ንሕና እውን 
ከምኡ ዕድል ኣለና። ጂኦተርማል፡ ሓድሽ 
ኣርእስቲ ኣይኮነን። ቀደም ዘመን ዝተጸንዐ 
እዩ። ግን ኣይማዕበለን። ንዕኡ ከነማዕብሎ 
እንተንኽእል፡ ምስቲ ተሓዳሲ ጸዓት ይኹን 
ረስናዊ ጸዓት ደሚርካ ክንደይ ብልጫታት 
ኮን ምሃበና ኢልና ክንሓስብ ንኽእል። ነቲ 
ናይ ገማግም ልምዓት’ውን ክንደይ ምሓገዘ። 
ስለዚ ሃብቲ ዓሳ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ገማግም 
ዘሎ ጸጋታት እውን ኣጣሚርካ ክርአ ዘለዎ 
እዩ። ካብቲ ቀዳምነታትና ተባሂሉ ተሰሪዑ 
ዘሎ መደባት ድማ እዩ። 
 ሃገራዊ ቀዳምነታትና ኣብ ሰለስተ ናይ 

ቁጠባ/ልምዓት ዞባታት - ገማግም፡ ከበሳታት፡ 
ምዕራባዊ ጐላጉል ተባሂሉ ዝተኸፍለ እዩ። 
ኣብ ገማግም ባሕሪ ክትግበር ዘለዎ መደባት 
ልምዓት ሰፊሕ እዩ። ግዜ ከይከደ፡ እቶም 
ከነዋድዶም ዘለና መሰረታውያን ረቛሒታት 
ከነዋድድ ኣለና። ሕጂ ናብኡ’ዩ ጉያ-ጉያ 
ዝበሃል ዘሎ። ዘይምስላጡ ወይ መኻልፋት 
ስለዘጋጠመ፡ ካብኡ ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ 
ዓቢ ደራኺ ኮይኑና ኣሎ። ነዞም ሕጂ 
ተታሒዞም ዘለዉ መደባት ንምትግባር 
ከኣ፡ ብዙሕ ክሕግዘና እዩ። ምኽንያቱ፡ 
ድኻማትና ጽቡቕ ጌርና ኣለሊና ኣለና። 
ዝበሃግናዮ ዘይረኸብና ስለምንታይ? ዝብል 
ሕቶታት እውን መልሲ ተረኺቡሉ ኣሎ። 
ነዚ ‘ሰማያዊ ሃብቲ/ቁጠባ’ ብስፍሓት 
ክንሰርሓሉ’ዩ መደብና። ምስኡ ዝተዛመዱ 
ካልኦት ዓበይቲ መደባት’ውን ኣለዉ - 
ምምዕባል ኣገልግሎት ወደባት፡ ቱሪዝም 
ኢንዳስትሪ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ። 
እዚ እውን ንባዕሉ ገፊሕ ኣርእስቲ’ዩ። ኣብ 
ገማግም ክትግበር ዘለዎ ጽላት ብጽላት፡ 
ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ክትርእዮ ዓቢ 
ኮይኑ፡ ሕጂ ኣብ ኣሰራርሓና ዓይነታዊ 
ለውጢ ክንርእየሉ ዘለና ናይ ልምዓት ዞባ 
እዩ። ነዚ ንምግባር፡ ኣሰራርሓና፡ ኣወዳድባና 
ይኹን ምሕደራና ምምዕባል ሸለል ኢልካ 
ዘይርአ ጉዳይ እዩ።

• ማዕድናዊ ሃብቲ፡ ምስ ካልኦት • ማዕድናዊ ሃብቲ፡ ምስ ካልኦት 
ጽላታት ቁጠባ ተደሚሩ፡ ኣብ ዕብየት ጽላታት ቁጠባ ተደሚሩ፡ ኣብ ዕብየት 
ቁጠባ ሃገር ክህልዎ ዝኽእል ግደ ርዱእ ቁጠባ ሃገር ክህልዎ ዝኽእል ግደ ርዱእ 
ኮይኑ፡ ኣብዚ ጽላት’ዚ ክካየድ ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ኣብዚ ጽላት’ዚ ክካየድ ዝጸንሐ 
ንጥፈታት ኣሎ። ነቲ ዘሎ ዕቑር ማዕድናዊ ንጥፈታት ኣሎ። ነቲ ዘሎ ዕቑር ማዕድናዊ 
ጸጋታት ብስፍሓት ንምምዝማዝ ዝተታሕዘ ጸጋታት ብስፍሓት ንምምዝማዝ ዝተታሕዘ 
ተወሳኺ መደባት ኣሎ’ዶ?ተወሳኺ መደባት ኣሎ’ዶ?

 ኣብዛ ሃገር ዘሎ ማዕድናት፡ መዳርግቲ 
ኣለዎ እውን ክትብል ኣይትኽእልን። 
ብመጠን ጽበት ናይ’ቲ ጆግራፍ፡ 
እንተርኢኻዮ ገዚፍ ሃብቲ እዩ። ሓድሽ 
ሕጂ ዝተዳህሰሰ ኣይኮነን። ካብ ዘመነ 
መግዛእቲ ጀሚሩ ዝፍለጥ እዩ። ናይ ቢሻ፡ 
ዛራ ዕደና፡ ምስ’ቲ ድምር ዕቑር ሃብቲ 
‘ፖተንሽያል’ ናይዚ ሃገር እንታይ ሚዛን 
ኣለዎ? እንተድኣ ኢልና ንእሽቶ እዩ። 
ማዕድናዊ ሃብቲ ዝውዳእ እኳ እንተኾነ፡ 
ከከም ዓይነቱን ቦታኡን ንዓመት፡ ንዓሰርተ 
ዓመት፡ ሓምሳ ዓመት ሚእቲ ዓመት. . 

. ዕምሪ ዘለዎ ብዙሕ ማዕድናት እዩ 
ዘሎ። ናይ ማዕድን ሃብቲ ኣገዳስነቱ ነቲ 
ሓፈሻዊ ቁጠባዊ ዕብየት ደራኺ ሓይሊ 
ዝኸውን፡ ቅሩብ ጸጋ ምዃኑ እዩ። ነዚ 
ጸጋ’ዚ ብግቡእ ክትጥቀመሉ ኣብ ሰዓቱ 
ከተውጽኦ ክትክእል ኣለካ። ኣብ ካልኦት 
ዝተፈላለዩ ጽላታትን ኢንዱስትሪታትን 
ዘለዉ ናይ ልምዓት መደባት ንምምዋል 
ዓቢ ኣበርክቶ ስለዘለዎ፡ ዘሎ ናይ ማዕድን 
ሃብቲ ብግቡእ ተገምጊሙ፡ ‘ንቀረባ፡ 
ማእከላይን ነዊሕን ግዜ’ ኣገልግሎት ከም 
ዝህብ ጌርና ክንጥቀመሉ ዘለና እዩ። 
 ብኣጠቓላሊ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዕደና 

ዝተተግበረ መደባት ዕዉት ነይሩ ኢልካ 
ክዝረብ ዝከኣል ኣይኮነን። ዕዉት ዘብሎ 
ግን ኣሎ። ብዙሕ ተሞኲርናሉ፡ ብዙሕ 
ተማሂርናሉ። እንታይ እዩ ቁም-ነገሩ፡ እንታይ 
ኣበርክቶ ክህልዎ ይኽእል? ንእዋናውን 
መጻኢ ብድሆታትን ናይ ቁጠባና፡ እንታይ 
ክሕግዘና ይኽእል ተፈቲኑ፡ ተራእዩ ኣሎ። 
ወርቂ ከም ኣብነት እንተደኣ ወሲድና 
ብዙሕ ዘተሓሳስብ ነገራት ኣለዎ። ወርቂ 
ኣብዚ ኣይነጻርዮን ኢና። ኣብ ደገ’ዩ ዝጻረ። 
ክሳብ ሕጂ ካብ ቢሻ ተጓሕጒሑ ዝወጸ 
ወርቂ ክንደይ ቁም-ነገር ተረኺቡዎ? 
ኣብ ምንታይ መዓላ ውዒሉ? ገንዘባዊ 
በሎ ካልእ እንታይ ኣበርክቶ ገይሩ? ኣብ 
ቁጠባዊ ውሕስነት እንታይ ፋይዳ ነይሩዎ 
እንተድኣ ኢልና፣ ዋላ ሓንቲ። ምናልባት 
በብዝመጽኦ ተጠቒምናሉ ሃሊኹ ኢልና 
ክንዛረብ ንኽእል። ንቐጻሊ ዕብየት ናይ’ቲ 
ኢንዱስትሪ ይኹን፡ ንቐጻሊ ዕብየት ቁጠባ 
ግን ወሳኒ ኣበርክቶ ነይሩዎ ኢልና ግን 

ክንዛረብ ኣይንኽእልን። ንሱ ተወዲኡ፡ 
ድሕሪኡ ነሓስ (copper) መጺኡ። ኣብቲ 
ክጅምር ከሎ ተሃዊኽና ዝወሰድናዮም 
ውሳነታት ሕጂ ተመሊስና ክንርእዮም 
እንከለና ዘጠዓሱና ውሑዳት ኣይኮኑን። 
ስለምንታይ ኣብ ነሓስ ኣተኲርና - እዘን 
ኩለን መካይን ካብ ቢሻ ንወደብ ባጽዕ 
እናተመላለሳ ጎማ፡ ነዳዲ. . . ዘህልኻ 
ዘለዋ ስለምንታይ? ጥረ-ነሓስ ኢና 
ንሰድድ ዘለና። ምምስርሑ ኣይከኣልን 
ድዩ? መስሪሕና ዝያዳ ፋይዳ ወይ 
ዝያዳ ክብሪ ዘለዎ ውጽኢት ክንሸይጥ 
ምኸኣልና። ‘ኮፐር ኮንሰንትሬይት’ ዝበሃል 
ግን ስለምንታይ? ዘዝቐደመ የዋጽኣና 
እናበልና ክንቅጽል ኣይንኽእልን። 
ምናልባት ኣብ እዋኑ ክንድ’ዚ ዝኣክል 
ገንዘብ ክንረክብ እንተንኽእልሲ ሓደ 
ብኸፊል መመስርሒ ትካል መስሪትና 
እንተንኸውን’ዶ ኣይምሓሸን ኢልና 
ክንሓስብ ንኽእል ንኸውን። ካብዘን 

ንግሆን ምሸትን ጽርግያታትና እናኣነዋ 
ዝኸዳ ዘለዋ መካይን እንታይ ኢና 
ተጠቒምና? ስለምንታይ’ከ ከምቲ ንደልዮ 
ዘይተጠቐምና? ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓዕል 
ጉዳይ እዩ። ናይ ቢሻ ተወዲኡ፡ ናይ ዛራ 
እውን መጺኡ። ሕጂ እውን ናይ ኣስመራ 
መጺኡ ኣሎ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩዎ፡ 
እዞም ዝሓለፉ ተመኵሮታት መለበሚ 
ኮይኖሙና እምበር፡ ብዙሕ ረቢሕናሎም 
ክንብል ኣይንኽእልን። ዝረባሕናሉ ናይ 
ዕደና መደብ ነይሩ ዝብል ሰብ እንተሎ 
ነቲ ሓቂ ኣጸቢቑ ዘይፈልጥ ጥራይ እዩ። 
   ሕጂ ካብ’ዚ ትምህርቲ’ዚ ተበጊስና 

እንታይ ንገብር? እዩ እቲ ሕቶ። ከምቲ 
ዝጠቐስክዎ ኣብዚ ሃገር’ዚ ዘሎ ዕቚር 
ጸጋታት ዕደና ኣዝዩ ዓቢ እዩ። ሕጂ’ውን 
ፖታሽ ይመጽእ ኣሎ። ን60፡ 80፡ 100 
ዓመት ዝኸይድ፣ ከምዝን ከምትን 
እናተባህለ ይዝረበሉ እዩ። እቲ ዋና ነገር 
ከመይ ጌርና ነማዕብሎ’ዩ? ካብ ኩሉሊ 
ብቐጥታ ንሰደድ (ኤክስፖርት) ዲና 
ከነቕንዖ? እዚ ንወለዶታት ዝኸይድ ዕቑር 
ጸጋ ብዝማዕበለ ኣገባብ ክንምዝምዞ ዘለና 
እዩ። ንዕኡ ዘድሊ ትሕተ-ቅርጺ ከነዋድድ 
ኣለና። ወደብ ክህሉ ኣለዎ - ማርሳ 
ፋጥማ ድዩ ካልእ። መጓዓዓዚ ጽርግያ 
ክህልወና ኣለዎ። መስመር ባቡር ድማ 
ዝበለጸ ኣበርክቶ ክገብር ምኸኣለ። ካልኦት 
መሳለጥያታት እውን ክህልዉ ኣለዎም። 
እዚ ጥረ ፖታሽ እንተደኣ ንደገ ናብ 
ዕዳጋታት ዓለም ክወርድ ኮይኑ፡ ብቐጥታ 
ኣብ ዕዳጋ ዝወርድ ፍርያት ኮይኑ 
ክምስራሕ ክኽእል ኣለዎ። መመስርሒ 

ትካላት ክህሉ ኣለዎ። ኣብቲ ዝምስርሓሉ 
ከባቢ ናይ ኤለክትሪክ ኣገልግሎት ናይ 
ጸዓትን ማይን ቀረብ ምሉእ ብምሉእ 
ክወሓስ ክኽእል ኣለዎ። ዝኣክል ናይ 
ጉልበትን ሞያውያንን ዓቕሚ ክህሉ 
ኣለዎ። እዚ ኩሉ ምቅርራባት ከይገበርና፡ 
ጥረ-ነገራት ኣብኡ እንከሎ ኣብ ክሻ 
ጸጽዒንና፡ ከምዘን ኮፐር ኮንሰንትረይት 
ዘመላልሳ ዘለዋ መካይን ጌርና፡ ሰደድ 
ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ዝርካቡ ንረክብ 
ብዝዓይነቱ ሓሳብ ማለት እዩ። ከምኡ 
ዝኣመሰለ ጌጋ ግን ክድገም ኣይኮነን። 
በቲ ዝለዓለ ቴክኖሎጂ ኣመስሪሕና ናብ 
ዕዳጋታት ዓለም ከነእትዎ እንድሕር 
ዘይንኽእል ኴንና፡ ዘዝሰለጠና ንግበር 
ዝዓይነቱ ኣካዪዳ ብዝኾነ ይኹን መገዲ 
ቅቡል ኣይኮነን። 
 ካልእ ብዙሕ ሃብቲን ተኽእሎታትን 

እውን ኣሎ። ‘ላይም’ ካብ ደገ ነእቱ - እዚ 
ኩሉ ጸጋ እንከለና። ሓንቲ ንእሽቶ ፋብሪካ 

ተኺልና ኣብ ክንዲ ንሰርሕ። እዚ ቀሊል 
እዩ፡ ከምቶም ክቡራት ማዕድናት ወርቂ፡ 
ብሩርን ካልእን ኣይኮነን። ኣብ’ዚ ሃገር ዘሎ 
ንስሚንቶ ዝኸውን ጥረ ንዋት መወዳእታ 
የብሉን። ናይ ገደም ፋብሪካ ጥራይ 
ዝኣኽሎ ኣይኮነን። ናይ ገደም ፋብሪካ 
ድምር ትሕዝቶ ጥረ ንዋት ስሚንቶ 
20 ሚልዮን ቶን ወይ 18 ሚልዮን ቶን 
እዩ እንተኾነ። ኣብ ጢዖ ዘሎ ዕቚር 
ጥረ ናይ ስሚንቶ ልዕሊ 100 ሚልዮን 
ቶን ዝግመት እዩ። ኣብኡ ፋብሪካ ኮፍ 
ኣቢልና ንዘቤታዊ ዕዳጋ ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ንዞባውን ዓለማውያን ዕዳጋታት ክንሸይጥ 
ንኽእል። እምኒ እዩ፡ ጥሒንካን መስሪሕካን 
ስሚንቶ ተፍሪ። ግን ጸዓት የድልየካ፡ ካልእ 
ዝተፈላለየ ምስኡ ዝኸይድ መሳለጥያታት 
የድልየካ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብዙሓት 
ማዕድናት ኣለዉ። ካልእ ምናልባት ሰብ 
ኣይጥምቶን ይኸውን። እምኒ’ውን ኣሎ። 
ኣብ ኣጀነዳ ዘሎ እምኒ ዓረ እንተርኢኻ 
መወዳእታ የብሉን። ዕዳጋ ኣይርከቦን’ዩ፡ 
ምስ ወርቂን ካልእ ክቡራት ማዕድናትን 
ኣይመዛዘንን እዩ ኢልካ ክዝረብ ዝከኣል 
ኣይኮነን። ነዳዲን ጋዝን እውን ኣሎ። 
ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣመሪካ ኩባንያ 
‘ኣናዳርኮ’ መጺኣ ፈቲሻቶ፡ ከምዚ ኮይኑ፡ 
ኣይሰለጠን፡ ኣይተዓወተን ይበሃል እዩ። 
እቲ ‘ፖተንሻል’ ግን ኣብ ቦታኡ ኣሎ። 
የለን ኢሉ ክምጉት ዝኽእል ሰብ የለን። 
ቴክኖሎጂ ኣይነበረን፡ ከም’ዚ ኣይነበረን 
ኢልካ ክዝረብ ይከኣል ይኸውን። 
 ኣብ ሓጺን መጺእካ፡ ኣብዛ ሃገር 

ዘሎ ናይ ሓጺን ዕቚር ጸጋ መወዳእታ 

የብሉን። እዚ ሕጂ ዝተፈልጠ ዘይኮነ 
ቀደም ተዳህሲሱ ዝተረጋገጸ እዩ። ኣብ 
ኣስመራን ከባቢኣን ጥራይ ልዕሊ 20 
ሚልዮን ቶን ጥረ ሓጺን ኣሎ። በቲ 
ናይ ዘመን ጣልያን 12 ሜትሮ ጥራይ 
ኵዒትካ ዝተገብረ ገምጋም ማለት እዩ። 
ካብኡ ብዕምቈት እንትዝኰዓት ክንደይ 
መምጸአ ኢሎም ዝግምትዎ ዝነበሩ ናይ 
200 ሚልዮን ቶን ጥረ ሓጺን ኣሎ። 
ካልኦት ክንዛረበሎም ንኽእል ብዙሓት 
ማዕድናት እውን ኣለዉ። ቅድሚ ናይ ቢሻ 
ነሓስ፣ ኣብ ድባሩዋ ናይ ኒከል ዕደና ነይሩ 
እዩ። ቦታ ብቦታ፡ ዞባ ብዞባ፡ ከባቢ ብኸባቢ 
ከይድካ ነዚ ዓዲ’ዚ እንድሕር ርኢኻዮ 
ዘሎ ዕቚር ማዕድናዊ ጸጋታት ማእለያ 
የብሉን። ካብቲ ዝሓሰረ ዝመስል እምኒ 
ጀሚርካ ክሳብ’ቲ ዝኸበረ ‘ሜታላት’። እዚ 
ንገዛእ ርእሱ ዓቢ ኢንዱስትሪ’ዩ። 
  ዘሎ ዕቑር ሃብቲ ናይ ምምስራሕን 

ምዕዳንን ዓቕምና እናዕበና ክንከይድ 
ዝድርኽ’ዩ። ዘዝተረኽበ ሸይጥና 
ንጽባሕ ኣይግድሰናን እናበልና ክንከይድ 
ኣይንኽእልን። እቲ ኢንዱስትሪ ዓቢ 
እዩ። ንወለዶታት ዝኸይድ ኣብቲ ቁጠባ 
ክህልዎ ዝኽእል ኣበርክቶ እውን ዘይነዓቕ 
ስለዝኾነ፡ ነዚ ከነማዕብሎ ኢልና ክንሓስብ፣ 
ጽቡቕ ስትራተጂ ኮፍ ኣቢልና ንዕኡ 
ዘተግብር ውጥናት ሓንጺጽና፡ ፕሮጀክት 
ብፕሮጀክት እዚኦም ቀዳምነታት ኣለዉና 
እናበልና ክንሰርሕ ኣለና። ናይ ጸዓት፡ 
ትሕተ-ቅርጺ፡ መጓዓዝያ መደባት፡ ናይ 
ቴክኖሎጂ ምምዕባል ዕድላት ምስኡ 
ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። ባህጊ በይኑ’ዩ። 
ባህግኻ ከተረጋግጽ ወይ ከተውሕስ ናብኡ 
ዘብቅዓካ ኩነታት ምፍጣር ከኣ ካልእ እዩ። 
ኣብዘን ዝሓለፋ ዓመታት ዝተጠቐምናሉ 
ማዕድን ቁንጣሮ እዩ፡ ካብ’ቲ ዕቚር 
ናይ’ዛ ሃገር ጸጋታት። ንሓዋሩ ከነማዕብሎ 
ክንክእል ኣለና ኢልና እንተደኣ ንሓስብ 
ኣለና፡ በዚ ቁንጣሮታት እዚ ክንዛረብ 
ስለዘይብልና፡ ናብ ገዚፍ መደብ ዘእትወና 
ሓደ ጽጹይ ስትራተጂ ኣቐሚጥና 
ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ጀማሚርናዮ 
ኣለና። ክሳብ ሕጂ ግን ዕደና ዝበሃል 
ብዙሕ ዝተመሃርናሉ እንተዘይኮይኑ፡ 
ብዙሕ ዝተጠቐምናሉ የለን።          
• ክቡር ፕረዚደንት፡ ንዘቤታዊ • ክቡር ፕረዚደንት፡ ንዘቤታዊ 

ዝምልከት ሕቶታት ንሎሚ 3ይ ክፋል ዝምልከት ሕቶታት ንሎሚ 3ይ ክፋል 
ኣብ’ዚ ክንዛዝም ኢና። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ’ዚ ክንዛዝም ኢና። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 
ሰሙን ተሪፉ ዘሎ ሕቶታት ከነቕርበልካ ሰሙን ተሪፉ ዘሎ ሕቶታት ከነቕርበልካ 
ኢና። ስለ’ቲ ዝሃብካና ግዜ ነመስግነካ፣ ኢና። ስለ’ቲ ዝሃብካና ግዜ ነመስግነካ፣ 
የቐንየልና።የቐንየልና።

. . . ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ካብ 3ካብ 3ይይ ገጽ ዝቐጸለ ገጽ ዝቐጸለ

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   ሃብቲ ባሕሪ
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   ዶክመንታሪ
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   እንዳ ዝማም
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡10   መደብ ቆላሕታ
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)
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ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
ኤፍረም ሃብተጽዮንኤፍረም ሃብተጽዮን

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን

መቓልሕ መጽሓፍ “አንቱ በእናት”ደራሲ ተስፋዬ ገብርኣብ ብዛዕባ መጽሓፍ 
‘አንቱ በእናት’፤ “ኣነ ናብ ኤርትራ ካብ 
ዝመጽእ ብዛዕባ መንነት ህዝባዊ ግንባር 
ካብ ዝፈለጥኩዎ፡ ብመጽሓፍ ‘አንቱ 
በእናት’ ዝተረዳእኩዎ ይበዝሕ፡” ኢሉ 
ነይሩ። ደራሲ ማሞ አፈታ፡ ነቲ ዛጊት 
ከምቲ ዝግባእ ዘይተገልጸን ዘይተተረኸን 
መስተንክር ቅያታት ሰውራ ኤርትራን 
ህዝባዊ ግንባርን፡ ካብ ውልቃዊ 
ተመኵሮኡ ተበጊሱ ሰሓቢ ዛንታ፡ ብዘይ 
ምግናን፡ ብገርሂን ክዉንነታውን ኣቀራርባ 
ገሊጹዎ ኣሎ። እዚ ናይ ዓይኒ ምስክርነት 
እዚ፡ ክንዮ ታሪኻዊ ኣገዳስነቱ ስነ-ጽሑፋዊ 
ጽባቐኡ’ውን ደረጃ ዝሓለወ ምዃኑ ነቲ 
ዕዮ ዝገምገሙ ክኢላታት ይገልጹ።  
ደራሲ፡ ናይ ዝወዓሎ ህያው ምስክርነት 

ዛንታ ሰብኣውነት ኣቕሪቡ’ሎ። ህያው 
ምስክርነት ድማ ንተኣማንነት ዛንታ 
መሰረታዊ ረቛሒ እዩ - ብፍላይ 
ብምልኣት ምስ ዝቐርብ። ደራሲ 
መጽሓፍ “አንቱ በእናት” ኣብ መድረኽ 
ምሕራር ከተማታት 1977 እዩ ኣብቲ 
ንኣፍዓበት ሓራ ዝገበረ ውግእ ምስ 
ኣሽሓት ወተሃደራት ተማሪኹ። ነዚ 
ኣብ ታሪኽና ብዙሕ ዘይተነግረሉ ብርቂ 
ፍጻመ ኣተሓሕዛ ምሩኻት፡ ይትረፍ 
ምሩኻት ባዕላቶም፡ ህዝባዊ ግንባር’ውን 
ከምቲ ዝድለ ኣይገለጾን፣ ኣይተነየተሉን። 
ስርሐይ ኢሉ፡ ንኢትዮጵያ፡ ንኣፍሪቃ፡ 
ንዓለም ኣየፍለጦን። ካብቶም ኣብ ሰውራ 
ኤርትራ ዝተማረኹ ብዓሰርተታት 
ኣሽሓት ዝቝጸሩ ኢትዮጵያውያን 
ወተሃደራት’ውን፡ ቃለ-ምስክርነቱ 
ብቕንዕና ዝገለጸ ኣይተረኽበን ጸኒሑ። 
በንጻሩ’ኳ ደኣ፡ ኣብዚ ዳሕረዋይ ወራር፡ 
ተመሊሶም ነቲ ኣብ ዓውደ-ኲናት 
ማሪኹ ናጻ ዝሰደዶም ህዝቢ ኤርትራ 
ክወግኡ ዝዓጠቑ ብዙሓት ነይሮም። 
እዚ ናይ ደራሲ ማሞ አፈታ ተበግሶ 

እምበኣር፡ ተባዕ ተበግሶ ጥራይ ኣይኰነን፣ 
ኣብቲ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ 
ንገረሉ ዝብል ብሂል፡ ሓደ ስጕምቲ 
እዩ። ጽባቐ ብዘለዎ ጥበብ ኣዘናትዋ 
ድማ ቐሪቡዎ ኣሎ። ህዝባዊ ግንባር፡ 
ምሩኻት ዝነበሮም መረዳእታ ሓጺቡ፡ 
ኣተሓሳስባኦም ለዊጡ፡ ኣብ ጐድኑ ከም 
ዝስለፉ ክገብሮም ንዘኽኣሎ ሰብኣውነት፡ 
መትከላዊ ስነ-ሓሳባዊ መርገጺ፡. . . 
ልቢ ብዝትንክፍ ስነ-ጽሑፍ ኣቕሪቡዎ 
ምህላዉ ገምጋም ናይቲ መጽሓፍ 
ዘቕረቡ ሞያውያን ገሊጾም።

እዚ መጽሓፍ’ዚ፡ ብቋንቋ ኣምሓርኛ 
ተደሪሱ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ተሓቲሙ። 
ቀንዲ ኣንበብቱ ድማ ኢትዮጵያውያን 
እዮም። ኣቐዲሙ ንገለ ካብቲ ሕታማት 
ናብ ኤርትራ ዝሰደደ ደራሲ ማሞ 
አፈታ ኣብ ዝተረኽበሉ፡ ዝሓለፈ ዓርቢ 
03 መጋቢት፡ ኣሕተምቲ ሕድሪ 
ዝወደቦ ምዕሩግ ናይ ምልላይ መደብ 
ኣብ ሆቴል እምባሶይራ ተኻይዱ ነይሩ። 
ኣብቲ ገምጋም መጽሓፍ፡ ጦብላሕታ 
ኣንበብቲ፡ ቃል ደራሲ፡ . . . ዝቐረበሉ 
መደብ፡ ደራሲ ማሞ አፈታ ከምዚ ኢሉ 
ነይሩ፤ “በየናይ ቋንቋ ከም ዝጅምር 
ጠፊኡኒ’ሎ። በታ ዝተወለድኩላ ቋንቋ 
ክጅምር ዝሓሸ ይመስለኒ። ምኽንያቱ፡ 
ሰብ ክውለድ ከሎ ብቋንቋ ናይ ኣዲኡ 
እዩ ዝጅምር. . . እታ ናይ መጀመርታ 
ትፍለጥን ትስማዕን ናይ ኣደ ቋንቋ 
ይመስለኒ። ናይ ኣደይ ልሳን ከኣ ኦረሞኛ 
እያ - ስለዚ ኸኣ ‘ኣኮን ጊፍቱ’። ካብኡ 
ቐጺለ ካብ ቤት ትምህርትን ካብ ከባቢን 
ዝረኸብኩዎ ቋንቋ ኣምሓርኛ እዩ - ስለዚ 
‘ደህና ናቹ? እንደምን ኣላቹ?’። እቲ 
ሳልሳይ ቋንቋ፡ እዚ ዝዛረበሉ ዘለኹ ቋንቋ 
እዩ - ትግርኛ። እዚ ኸኣ ካብ ሜዳ፡ 
ካብ ቃልሲ ዝረኸብኩዎ እዩ። ኣነ ብዙሕ 
ነገር ተቓሊሰ እየ ዝብል። ሓደ፡ ሓርነት 
ንምምጻእ፣ ካልኣይ ከኣ ቋንቋ ንምኽኣል። 
ክኢለ ኸኣ ንኢትዮጵያውያን ብጾተይ 
ወይ ከኣ ምሳይ ንዝተማረኹ ምሩኻት 
መጻሕፍቲ ንምትርጓም። ስለዚ፡ እዚ 
ትግርኛ’ዚ ካብ ሜዳ ኤርትራ ዝተረኽበ 
እዩ፡” ብምባል መደረኡ ዝጀመረ ማሞ፡ 
ንዝሓለፎ ተመኵሮ ህይወት ኣብ ስርዓት 
ደርግን ህዝባዊ ግንባርን ብዝርዝርን 
ዋሕዚ ብዝመልኦን ኣዘናትዋ ኣቕሪቡዎ። 
ማሞ፡ ምስ ተማረኹ ድሕሪ ገለ 

ናይ ንቕሓትን ትምህርትን ዓመታት፡ 
ኩሎም ምሩኻት ናጻ ክልቀቑ እንከለዉ 
ምርጫኦም ከም ዝተሓተቱ ይገልጽ’ሞ፡ 
ገሊኦም ንደገ ገሊኦም ናብ ኢትዮጵያ 
ክመርጹ እንከለዉ፡ ንሱን ከምኡ 
ዝኣመሰሉን ግን፡ ኣብ ጐድኒ’ቲ ዝኣመኑሉ 
ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክስለፉ 
ከም ዝወሰኑ ብዝርዝርን ገላጽን ኣገባብ 
ኣቕሪቡዎ። መረዳእታኦም ኣብ ልዕሊ 
ሰውራ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ እቲ ናይ 
“ሸፋቱ” ቃልሲ እዩ ዝብል ብሰፊሑ 
ብዝንገሮም ዝነበረ ዝሃነጽዎ መረዳእታ፡ 

ካብታ ዝተማረኹላ ዕለት ግን 
ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉ ዝቃለስ፡ 
ዘይናቱ ዘይደሊ ንጹህን ተቓላስን 
ህዝቢ ምዃኑ ከም ዝተገንዘቡ 
ተንቲኑ። ካብታ ዝተማረኹላ 
እዋን ኣብ ነፍሲ-ወከፍ “ኣብሩኽ” 
ዝብል ትእዛዝ ወይ ንኣኼባ ኣብ 
ዝጽውዑሉ፡ “እታ ናይ ምርሻን 
መዓልቲ ኣኺላ!” ይብሉ ከም 
ዝነበሩ ብምግላጽ፡ ገለ ተጋደልቲ 
ብቋንቋ ኣምሓርኛ ገይሮም፡ 
“እንቋዕ ብህይወት ወጻእኩም!” 
ክብልዎም ምስማዕ ጋን ከም 
ዝዀኖም ኣብሪሁ። ድሕሪ ናይ 
ንቕሓት፡ ማእቶት፡ ትምህርቲ፡ . 
. . መደባት ዘጠቓለለ ሓሙሽተ 
ዓመት ምጽንሖም፡ ማሞ ኣብ 
1982 ምስ ህዝባዊ ግንባር ክስለፍ 
መሪጹን ክሳዕ ዕለተ ናጽነት 
ተጋዲሉን።   

“ብዙሕ ነገር ክጽሓፍ ይከኣል’ዩ፡” 
ዝበለ ማሞ፡ “ህዝቢ ኤርትራ፡ ንናጽነቱ 
ዝተዋደቐ፡ ደቁ ዝገበረ፡ ብጣዕሚ ለዋህ 
ሕብረተሰብ፡ ጭዋ ሕብረተሰብ እዩ። እዚ 
ዘረባ’ዚ፡ ስቕ ኢልካ፡ ካብ ሰብ ሰሚዕካ፡ 
ብወረ እትብሎ ዘይኰነ ኣብ ውሽጡ 
ሓምቢሰ፡ ጥሜት ክኸውን እንከሎ 
ምስ ኤርትራውያን ጠምየ፣ ደም እንተ 
ኣድልዩ እውን - ምናልባት ብጥይት 
ኣይተወጋእኩን እምበር - ኣብ ማእቶት፡ 
ኣብ ስራሕ ማሳ ኢድካ ከቝስል ከሎ፡ ባዴላ 
ኢድካ ከቝስል ከሎ ደም እናተቐባበልካ 
ብሓንሳብ ደምና ተሓዋዊሱ ሰሪሕና 
ኢና። . . . ስለ’ዚ፡ እዚ ሕብረተሰብ እዚ 
እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ከም ዝዀነ 
ምስኡ ደኺምና፡ ምስኡ ወጺእና፡ ምስኡ 
ጠሚና፡ ምስኡ ሰሪሕና ንምስክሮ ዘለና 
ስለዝዀነ፡ ብወረ ዝሰማዕናዮ ኣይኰነን፣ 
ስቕ ኢልካ ዝዝረብ’ውን ኣይኰነን፣ 
ብግብሪ ርኢና ንምስክሮ ምስክርነት እዩ። 
እንታይ ክብል እደሊ፤ እንቋዕ 

ኣሐጐሰኩም! ህዝቢ ኤርትራ ኣቃሊሱ፡ 
ተቓሊሱ እዩ። እንቋዕ ኣሓጐሰኩም 
ማለት ከኣ፡ ናጽነትኩም ረኺብኩም 
ኢኹም። ግን በይንኹም ኣይኰንኩምን 
ናጽነትኩም ረኺብኩም። ንብዙሓት 
ዓሰርተታት ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን 
ኣድሒንኩም፡ ኣምሂርኩም፡ ናብ ዝበኸያ 
ኣዴታት ዘብጻሕኩም ናይ ብሓቂ ንጹሃት 
ህዝቢታት ኢኹም ህዝቢ ኤርትራ። እዚ 
ኣብ ቅድሜኹም ደው ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ 
ሰብ፡ ናይዚ ውጽኢት እዩ። ደቂ ኤርትራ 
እናተዋግኡ ሓመድ ተኸዲኖም፣ 
ሓመድ ድበ ለቢሶም፣ ብጾቶም ኣብ 
ጥቓኦም ወዲቖም ከለዉ - ኣነ’ኳ መን 
ከም ዝማረኸኒ ኣይፈልጥን እየ ሕጂ - 
ብህይወት ግን የለን፡ ምናልባት። እቲ ንዓይ 
ብረትካ ኣውርድ ሕለፍ ኢሉ ዘድሓነኒ 
ምናልባት ተሰዊኡ ይኸውን። ኣነ ግን 
ኣብ ቅድሜኹም ደው ኢለ እዛረብ 
ኣለኹ። ስለዚ፡ መተካእታ ወድኹም እየ 
ኣነ።” ብምባል ነዚ ምስክርነት’ዚ ንህዝቢ 
ኢትዮጵያ ክነግሮ፡ እቲ ሓቂ ከፍልጦ ናይ 
ምጽሓፍ ተበግሶ ከም ዝወሰደ ገሊጹ። 
መጽሓፍ “አንቱ በእናት” ፍሉይ 

ፍጻሜታት፡ ኣብ ሓድሕዱ ዝዋሰብን 
ዝጋጮን ስምዒታት፡ ፍርሕን ትብዓትን፣ 
ቃልስን ዓወትን፣ ጭካነን ሰብኣውነትን፣ 
ስግኣትን ትብዓትን፣ . . . ዝሓዘት 
መጽሓፍ እያ። ደራሲኣ ሓደ ነገር እዩ 
ክብል ደልዩ - ነቲ ዝገበረሉ ክነግረሉ። 
በዛ መጽሓፍ ኣቢሉ ግን ክንዮ ምንጋር 
ዝኸይድ ኣበርክቶ’ዩ ገይሩ። ነቲ ብዙሓት 
ኰነ ኢሎም ዝኽሕድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ 
ህዝቢ ኤርትራ፡ መለሳ ብዘለዎ ኣገባብ 
ምቕራቡ ድማ ኣብ መረዳእታ ብዙሓት 
መለሳ ዝፈጥር እዩ። ምስ ህዝባዊ ግንባር 
ክጋደል ዝወሰነ ምሩኽ፡ ናይ ከምኡ 
ዓሰርተታት ኣሽሓት ናጻ ዝተለቁ ዛንታ 
ክጽሕፍ ምኽኣሉ ኸኣ ኣብ መረዳእታ 
ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ለውጢ 
ዘምጽእ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ምዃኑ 
ብዝተፈላለዩ ርእይቶኦም ዘቕረቡ 
ሞያውያን ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ናይ 
ምልላይ መደብ ገምጋም ዘቕረበ ስነ-
ጥበበኛ ምክኤል ጸጋይ፡ “እዛ መጽሓፍ 
እዚኣ፡ ፍቕርን ፍትሓዊ ዕላማን፡ ነቲ 
መግዛእታዊ ፖለቲካ ዝፈጠሮ ዓሌታዊ 
ኣጠማምታ፡ ጽልእን ቅርሕንትን ክስዕር 

ከሎ ኣርእያ እያ። . . . እዛ መጽሓፍ 
እዚኣ ንታሪኽ ገድሊ ኤርትራን 
ንተቓላሳይ ህዝባን ሞሳኡ ሂባቶ 
እያ። ነቲ ቓልሲ ዝተዓዘበን 
ኣብኡ ዝተሳተፈን፡ ምሩኽ ነይሩ 
ናይ ዝተጋደለን ምስክርነት፡ 
ነቲ ብመብዛሕትኦም 
ኢትዮጵያውያን ጀነራላትን 
ኮሎኔላትን ነበር ብምቅላልን 
ብምንእኣስን ዝዝንቶ ዘሎ 
ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ መለሳን 
ዛንታ ሓቅን ዝዀነት መጽሓፍ 
ክትከውን ክኢላ እያ። 
ንፈታውን ንጸላእን፡ ኣውራ 
ኸኣ ነቲ ክሳዕ ሕጂ ብዛዕባ 
ዕላማን ፍትሓውነትን ገድሊ 
ኤርትራ፡ ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ 
ኣተሓሕዛ ምሩኻት ብቕኑዕ 
ዘይተነግሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ 
ሓቂ ዝገለጸት እያ፡” ብምባል 
ስፍሕ ዝበለ ገምጋም ኣቕሪቡ። 
እቲ ዛንታ ልዕሊ ዛንታ 

ኲናት ዛንታ ሰብኣውነት እዩ። ከምቲ ስነ-
ጥበበኛ መለስ ንጉሰ ነታ መጽሓፍ ምስ 
ኣንበባ ዝበሎ፡ “እዞም ሰባት እዚኦምሲ፡ 
ሰብ ኰይኖም ካብ ገዛ ወጺኦም፡ ታሪኽ 
ኰይኖም ንገዛ ዝተመልሱ እዮም፡” ዛንታ 
ማሞ ካብ ወተሃደር ናብ ምሩኽ፣ ካብ 
ምሩኽ ናብ ተጋዳላይ፣ ካብ ተጋዳላይ 
ናብ ምስ ተጋዳሊት ዝተዛመደ. . . 
መመሊሱ ዝፍተልን ዝምዕብልን ሰብኣዊ 
ዛንታ ዝሓዘት እያ። “እዚ መጽሓፍ’ዚ፡ 
ሓወልቲ እዩ። ሎም መዓልቲ ኸኣ ነዚ 
ሓወልቲ’ዚ ነመርቕ ኣለና፡” ብምባል 
መለስ ንጉሰ እቲ መጽሓፍ ዝፈጠረሉ 
ጦብላሕታ ምስቲ ፍጻመታት እናኣገናዘበ 
ተመስጦኡ ኣቕሪቡ፤ “እዚ መጽሓፍ 
ፍሉይ ናይ ታሪኽ መጽሓፍ እዩ። ብዙሕ 
መጽሓፍ ታሪኽ ሓዚሉ፡ ታሪኽ ሒዙ 
እዩ ናብ ኣንባቢ ዝቐርብ። ኩሉ ዛንታ 
መጽሓፍ ክኸውን ስለዘይክእል ግን፡ እቲ 
ዛንታ ፍሉይ ክኸውን ይድለ። ፍሉይነት 
ናይዚ ሕጂ ዝምረቕ ዘሎ መጽሓፍ ድማ 
ኣብ ታሪኽ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብ 
መንጎ ተጋዳሊትን ተጋዳላይ ምሩኽን 
[ተማሪኹ ዝተጋደለ ወተሃደር] ዝተራእየ 
ናይ ፍቕሪ ዝምድና ጥራይ ዘይኰነስ 
እቲ ቐንድን ኣገዳስን ውግእን ኲናትን 
ዘስዕቦ በሰላን ኣተሓሕዛ ምሩኻት ብዓይኒ 
ምሩኽን ምስክርነት ዝህብ ምዃኑ’ዩ። ነዚ 
ታሪኽ ከቢድ ዝገብሮ፡ እቲ ኣብ ኣእምሮ 
ኤርትራውያን ‘ኣምሓራ’ ዝብል 
ቃል ምስ ግፍዕታት ጸላኢ ተኣሳሲሩ 
ዘይጥዑም ደወል ክቃላሕ እንከሎ 
ዝፈጥሮ ስምብራት፡ ኣብ ውሽጡ ኣቲኻ 
ዝካየድ መውስቦ፡ እሞ ድማ ኣብ ውሽጢ 
ገድሊ፡ ኣብ ኣእምሮ ሕቶ ዝፈጥር 
ምዃኑ’ዩ፡” ብምባል መለስ ንኣገዳስነት 
ናይቲ መጽሓፍ ኣስሚሩሉ። 
ስነ-ጥበበኛ ምስጉን ዘርኣይ (ወዲ 

ፈራዳይ)፡ ነዚ መጽሓፍ ናብ ቋንቋ 
ትግርኛ ይትርጕሞ ኣሎ። ኣብቲ ናይ 
ምልላይ መደብ ከኣ ተመስጦኡ ገሊጹ 
ነይሩ። እቲ ዛንታ፡ “ደራሲ፡ ብውሽጡ 
ወሲኑ፡ ኣተሓሳስባኡ ሓጺቡ፡ ንውድብ 
ህዝባዊ ግንባር ኣሚኑ፡ ምስ ተጋደልቲ 
ብምትሕብባር ንኻልኦት ምሩኻት፡ 
ፖለቲካውን ኣካዳምያውን ትምህርቲ 
እናመሃረ፡ ኣብ ነብሱን ብጾቱን ዓቢ 

ለውጢ ዝገበረ ዓቢ ካድር ኰነ፡” ብምባል 
እዚ ምስክርነት’ዚ ኣብ ምዝንታው ታሪኽ 
ህዝባዊ ግንባር ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ።             
ማሞ፡ ናጻ ተባሂሉ ምስ ህዝባዊ ግንባር 

ተሰሊፉ ክጋደል ምስ ወሰነ፡ ኣብ ሓለዋ 
ሰውራ እዩ ተመዲቡ። ኣብ ሳሕል 
ዝተፈላለየ ቦታታት’ኳ እንተ ረኣየ፡ 
ዝበዝሐ ገድላዊ ህይወቱ ኣብ ዓራርብ 
እዩ ኣሕሊፉ። “ንሕና ኣባላት ሓለዋ 
ሰውራ ክንጽሕፎን ክንትርኾን ዝግብኣና 
ኣይጸሓፍናን፡” ዝበለ ኣባል ሓለዋ ሰውራ 
ዝነበረ ተጋዳላይ መንግስትኣብ ኣርኣያ 
(ኣምሓራይ) ንተበግሶ ማሞ ንኢዱን እቲ 
መጽሓፍ ዝህልዎ ተራ መስኪሩን። 
ማሞ፡ ኣባል ናይ’ታ ብእምነት 

ዝተሰለፈላ ህዝባዊ ግንባር ኰይኑ፡ 
ተጋዳሊት ኣፍቂሩን ተመርዕዩን። ናይ’ዘን 
ክልተ ናይ ኲናትን ግጭትን ምዕራፍ 
ንሓዋሩ ዓጽየን ብስኒትን ምትሕብባርን 
ክነብራ ዝግብአን ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ዜጋታት ዝዀኑ ኣርባዕተ ደቂ ድማ 
ፈርዮም ኣለዉ።
ኣሕተምቲ ሕድሪ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ 

ዕድመ ወረቐት ብዛዕባ’ዛ መጽሓፍ ከምዚ 
ይብል፤ “አንቱ በእናት” ዝሓለፈ መሪርን 
ምቍርን ህይወት እትትርኽ፡ ንሰላምን 
ምትሕብባርን ህዝብታት እትጽውዕ 
ብርቂ መጽሓፍ።”
“ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ግቡአይ 

ፈጺመ እየ ኸይደ፣ ማለት እታ ናይ 
መድመጺት ወረቐት ኣብቲ ግቡኣ 
ኣእትየያ፣ ንኣደይ ሓደ ወዳ ብምዃነይ፡ 
ብህይወት ከኣ ስለዝነበረት ክርእያ ከይደ፡” 
ይብል ማሞ። “አንቱ በእናት” እምበኣር፡ 
ኣዲኡ ጋግያቶ “ኣቱም” ናይ ዝበለቶ 
- ወተሃደር ኰይኑ ተፈልዩዋ፡ ተጋዳላይ 
ህዝባዊ ግንባር ኰይኑ ናይ ዝተመልሳ 
ኣደ ኣርእስቲ ሒዛ እያ ተሓቲማ።  
ተጋዳላይ ማሞ ኣፈታ ኣብቲ ኣብ ሜዳ 

ኤርትራ ብብዝሒ ጽምዲ ተጋደልቲ 
ዝተመርዓዉሉ ኣጋጣሚ፡ ምስ ተጋዳሊት 
ህይወት ተስፋይ ቃል-ኪዳን ኣሲሩ 
ኣርባዕተ ደቂ ወሊዶምን ደቂ ደቆም 
ክርእዩ በቒዖምን። ኣብ ዝቕጽል ሕታም 
ዓምዲ ባህልን ስነ-ጥበብን፡ ምስ ደራሲ 
መጽሓፍ “አንቱ በእናት”፡ ማሞ አፈታ 
ዝተኻየደ ቃለ-መጠይቕ ከነቕርበልኩም 
ኢና።
መጽሓፍ “አንቱ በእናት” ሎሚ መጽሓፍ “አንቱ በእናት” ሎሚ 

ሰሉስ’ውን ኣብ ከረን ምስ ህዝቢ ክትላለ ሰሉስ’ውን ኣብ ከረን ምስ ህዝቢ ክትላለ 
እያ።እያ።



ሓዳስ   ኤርትራ

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

7 መጋቢት 2023 - ገጽ 6 መበል 32 ዓመት ቁ.161

ቤት-ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ ማእከል 

ከሳሲት ፈርዶስ ዑስማን መሓመድ፡ 
ተኸሳሲ በዓል ቤተይ መሓመድ ኣልኣሚን 
ዑስማን ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፡ ኣብ 
ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ን21/3/23 ባዕልኻ ወይ 
ብሕጋዊ ወኪልካ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክርኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ። 

 ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ገብረሂወት ኣብርሃ ኣማኑኤል ኣብርሃ፡ 
ኣብ መንጎ ከሰስትን ተኸሰስቲን ዘሎ ናይ 
ምቅሊት ውርሻ ክርክር፡ ተኸሰስቲ ቁ.6.2 
ዳዊት ማዕተበ ቁ.6.3 ኤልሳ ማዕተበ ቁ.7.1 
ኣለም ተኽሉ ኣድራሽኦም ስለዘይተፈልጠ፡ 
ብጋዜጣ ተጸዊዖም ን21/3/23 ኣብ 
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳይዮም ኣብዘየለዉሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ብሪ ጣዓመ ባህታ ኣደት ምባል 
ተሪፉ፡ብሪ ኣብራሃ በራኺ ጓንጉል ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ፡ ስም ኣደይ ለተንኪኤል 
ገብረመድህን ምባል ተሪፉ፡ ኣኸዛ ጣዓመ 
ተባሂሉ ይተኣረመላ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 6ይ 
መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ኣረጋሽ ተስፋስላሴ ደበሳይ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣረጋሽ ሃይለሚካኤል ዓንደሚካኤል 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።

ብ/ፍ/በ/መሰል ኣልዋዲ ትራቨል 
ኤጀንሲ ብ/ፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ዮሴፍ ዓብደላ 
ርዝቀይ፡ ንናይ ፈጽሚ ዝምልከት ፋይል 
ተኸፊቱልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.37 ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ነብያት መሓሪ በራኺ ምባል ተሪፉ፡ ከንኣን 
መሓሪ በራኺ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ልኡል ገብረ ገብረሙሴ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ቢንያም ገብረኣብ ዑቕባሚካኤል፡ ኣብ 
መንጎ ከሳስን ተኸሳስን ዘሎ ናይ ማኪና ስም 
ምትሕልላፍ ክርክር፡ ተኸሳሲ  ኣድራሽኡ 
ስለ ዘይተፈልጠ፡ መስ/ሕ/ሲ/ዓ/108 
መሰረት ብጋዜጣ ይጸውዓልና ስለዝበለ፣ 
ን24/3/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ቁ.35 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ።  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ

ወ/ሮ ፍዮሪ መንግስትኣብ ተኪአ፡ ኣደይ 
ይሕደጋ ጸጋይን ኣቦይ መንግስትኣብ 
ተኪአ ዑቕቡን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 
1መዋቲ ሓወይ ተተካእቲ 5 ደቁ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ትሕቲ ዕድመ ቅሳነት መሓሪ ባይረ፡ 
ሞግዚት ወ/ሮ ኣለም ቀለተ ኣስፍሃ፡ 
ኣቦይ መሓሪ ባይረ ገብረየሱስ ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 

ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሚካኤል ገብረስላሴ፡ ኣቦይ ገብረስላሴ 
ጓንጉል ስለዝዓረፈ፡ ንሕና 3 ህልዋት 4 
መወትቲ ተተካእቲ 21 ደቆም ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ኣቶ ብርሃነ ክፍለማርያም፡ በዓልቲ-ቤተይ 
ሓጐሳ መሓሪ ጓንጉል ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 6 ደቅና ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት

ገብርኤላ ሃብተማርያም፡ ኣቦና ሃብተማርያም 
ኣርኣያ ስለዝተሰወአ፡ ኣዴና እዝጎም 
ግርማይ ገብረክርስቶስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 1 ሓወይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻዕዳ 
ክርስትያን

ኣቶ ርእሶም ተኽለ መሓሪ፡ ኣደይ 
ጥለት ኪዳነ ሳልም ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 
4 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን22/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸሎት

ወ/ሮ ኣኽበረት መስፍን መዘንግዕ፡ በዓል-
ቤተይ መሓሪ ኪዳነ ኢሳቕ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዛግር ንኡስ 
ዞባ ሰረጀቓ

ወ/ሮ ለተንጉስ ሃብታይ፡ ኣቦና ሃብታይ 
መለሊክ ስለዝዓረፈ፡ 11 ደቁ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን25/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ምነ

ወ/ሮ ሚዛን ወልዳይ ሃይለሚካኤል፡ በዓል-
ቤተይ ኣርኣያ በርሀ ባህታ ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ምስ 5 ደቀይ  ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ዓይኒ

ወ/ሮ ጽገወይኒ በርሀ ተስፋማርያም፡ 
በዓል-ቤተይ ኣቶ ግርማይ ስልጣኖም 
ሞጐስ ስለዝዓረፈ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣነ ምስ 4 ደቀይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ ሃብቶም መለስ መርሃዊ ሃብቶም ሞግዚት ብርኽቲ 
ሓደራ፡ ብፍ/በ/ዕዳ (1) ወይኒ ኣብርሃ ወኪል ህድኣት ኣብርሃ 2. ወረ/ነፍ ሃብቶም 
መለስ 2.1 ልዋም ሃብቶም 2.2 ንያት ሃብቶም 2.3 ሓበን ሃብቶም 2.4 ዮሃና ሃብቶም 
2.5 ዳናይት ሃብቶም ዝተፈጠረ ናይ ውርሻ ክርክር፡ ገዛ ብሓራጅ ክሽየጥ ላ/ቤ/ፍ 
ኣስመራ ኣዚዙ። እዚ ኣብ ተራ እምኒ ስፍሓት መሬት 600.00 ት/ሜ ዝተደኮነ ናይ 
ትካል መጥሓኒ እኽልን ክልተ ቀንዲ ክፍልን ዝሓዘ፡ መበገሲ ዋጋ 275,130.00  
(ክልተ ሚእቲን ሰብዓን ሓሙሽተን ሽሕን ሓደ ሚእትን ሰላሳን) ናቕፋ ተገሚቱ። 
ስለዚ፡ ኣብቲ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ፡ ብስም ፈ/ፍርዲ C.P.O ካብ ዝቐረበ 
ግምት 1/4 ኣስሪሑ ወይ ተጠራቓሚ ሕሳብ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ሒዙ 
ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳደሪ ቅድሚ ዕለት ጨረታ 5ተ ናይ ስራሕ 
መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብፊደልን ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ ዓሺጉ 
ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ.62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።
ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ.65 ቀሪቡ ይወከስ። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት 
ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ ኣየቋርጽን።

ቦታ ሓራጅ፡ ላ/ቤ/ፍ ቁ/27
ዕለት ሓራጅ፦ 11/4/2023
ሰዓት 3፡00-4፡00 ድ/ቀ

ኣመልከትቲ ኣቶ ምስግና ተስፋጋብርን ኣቶ ግርማይ ተስፋጋብርን፡ ኣብ ዞባ ማእከል 
ን/ዞባ ገጀረት ጐደና ዕዳጋ ዚፕ 754 ፕሎት 118 ፓርሰል E ቁ.ምዝገባ ንብረት 
1፡018313 ብኮ/ኣባይቲ መወከሲ ቁ.118724 ብስም ኣደና ነፍ ለተስላሴ ወልዱ 
ተመዝጊቡ ብውርሲ ዝተረከብናዮ ዘይንቀሳቐስ ንብረት (ገዛ) ናብ ስምና ከነተሓላልፎ 
ስለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ዕለት 
ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፡ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት 
ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ 
ኖታሪን ካዳስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳትና 
ኣቕሪብና ጉዳይና ከነፈጽም ምዃንና ንሕብር።

ኣቶ ምስግና ተስፋጋብር

ኣነ ኣመልካቲት፡ ነቲ ኣብ ምም/ን/ዞባ ጎዳይፍ ዞባ 4 ምም/10 ብቁ.ምስክር ወረቐት 
106015 መወከሲ ቁ.115659 ብስም ኣመተ ደብረጽዮን ሕድሩን ብስም ወ/ሮ 
ምሕረት ገብረኣምላኽ ገዝሀኝን ዝተመዝገበ ገዛ፡ ክልቴና ነናትና መቒልና ዋንነት 
ሰነድ በብስምና ከነውጽኣሉ ስለዝደለና፡ ነዚ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ጋዜጣ ሓድስ 
ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ 
መአገዲ ወረቐት ሒዙ ኣብ ቤ/ጽ/ኖታሪን ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣመተ ደብረጽዮን ሕድሩ

 ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ 

ዓዳጊ፡ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ 
ኣርእስቲ ውዕል፡ ውዕል ዓመታዊ ጽገናን ኣገልግሎትን 
ኣገባብ ዕድጊ፡ ክፉት ጨረታ (ሃገራዊ) 
ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ንዓመተ 2023 ንትካሉ ዝውዕል ጽገናን ኣገልግሎትን ዝህብ 
ትካል ክጫርት ስለዝደለየ፡ ንሕጋውያን ተወዳደርቲ ይዕድም። 
1. ሓይሊ ኣየኣር ኤርትራ ንሕጋውያን ተወዳደርቲ ወሃብቲ ጽገናን ኣገልግሎትን 
(ስርዓተ ቴለፎን እሳንስዩር (lift) ዝተፈላለያ ዓይነት ጀነረተራት፡ ምሕጻብ ማካይን 
(ላቫጆ) ዝተፈላለየ ራድያቶረ፡ ናይ ማይ ፖምፓን ዲናሞን ላውንድሪ ማሽን፡ 
ረፍሪጀሬተር፡ ኤርኮንድሽነር፡) ብዕሹግ ደብዳበ ንኻልኣይ ግዜ ከቕርቡ ይዕድም። 
2. ጨረታ ንኹሎም ሕጋውያን ተወዳደርቲ ክፉት እዩ። 
3. ተጫረትቲ ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒንን ናይ ዓመተ 
2021 ክሊራንስን፡ መንነትን የቕርቡ። 
4. ተጫረትቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝደልዩ ካብ ቤት ጽሕፈት ዕድጊ ሓይሊ ኣየር 
155500 ወይ 155510 ናይ ጨረታ ሰነድን ሓበሬታን ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት 
ክረኽቡ ይኽእሉ። 
5. ብቑዓት ተጫረትቲ፡ ሰነድ ጨረታ ንምውሳድ ዘይምለስ ጥረ ገንዘብ 50.00 
(ሓምሳ) ናቕፋ ብምኽፋል ክወስዱ ይኽእሉ። 
6. እዚ ጨረታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 መዓልትታት ክፉት 
ኮይኑ ይጸንሕ። ንጽባሒቱ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልቲ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ 
ተጫረትቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኣስመራ ጨንፈር ዕድጊ ይኽፈት። 
7. ጨረታ ብመኽበሪ ጨረታ ብቸክ 5,000.00 (ሓሙሽተ ሽሕ) ናቕፋ ክሰነ ኣለዎ። 
8. ጨረታ፡ መምርሒ ዕድግን ምምሕዳር ንብረት መንግስቲን ብዝእዝዞ መሰረት 
ይካየድ። 
9. ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ጨረታ ንምስራዝ መሰሉ 
ዝተሓለወ እዩ። 

ሓይሊ ኣየር ኤርትራ 
ፖስታ ሳጹን ቁጽሪ 861 ኣስመራ ኤርትራ 

ቴለፎን 155500/155510

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ክሳድ 
እምባ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ

ፍረወይኒ ተስፋይ ነጋሽ፡ በዓል-ቤተይ ተኽለ 
በየነ ገብረሃንስ ስለዝዓረፈ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ 
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣነ ምስ 3 
ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀይሕ 
ባሕሪ ባጽዕ

ሚኪኤለ ዳንኤል ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ 
ናኦድ ዳንኤል ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ሓጋዝ

መሓመድ ዑመር መሓመድኖር ምባል 
ተሪፉ፡ መሓመድዑመር መሓመድኖር 
ዑመር ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኦምሓጀር

ኣቶ ተኽላይ ገሬሱስ ኣድሓኖም፡ በዓልቲ 
ቤተይ ልቺ ሃብተገርግሽ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 4 ደቅና ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ዝቃወም 
እንተሎ፡ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ኣፍዓበት

እድሪስ ዑመር መሓመድ ምባል ተሪፉ፡ 
እድሪስኖር ዑመር መሓመድ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
7 መጋቢት 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.161

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ

ሎሚሎሚ
ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ 

ሻምፕዮንስ ሊግሻምፕዮንስ ሊግ
ሰዓት 11፡00 ምሸት

በነፊካ ምስ ክለብ ብሩገስ
ቸልሲ ምስ ብሩሽያ 

ዶርቱሞንድ

ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ይቕጽልስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ይቕጽል
ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ 

ማእከል ዝተሰርዕ ግጥማት ካልኣይ ደረጃ 
ኣብያተ ትምህርቲ፡ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት 
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ዝተፈላለየ 
ሜዳታት ቀጺሉ ከም ዝወዓለ ህዝባዊ ርክባት 
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል 
ሓቢሩ።።
ብቐዳም 4 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ 

ውድድር፡ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግጥም 
ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ደረጃ ክሊ ዕድመ 
15ን ትሕቲኡን እምባሃራ ንርእሲ ዓዲ 
4ብ0፡ ሓላይ ንሰማእታት 3ብ0፡ ኢብራሂም 
ሱልጣን ንልምዓት 2ብ1 ክረትዐአን እንከለዋ፡ 
ደንደን ከኣ ምስ ኢሳቕ ተወልደመድህን 
ማዕረ 0ብ0 ተፈላልየን። ኣብ ተመሳሳሊ 
ዕድመ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀይሕ ባሕሪ 
ንኢሳቕ ተወልደመድህን ፡ ሰማእታት ንሓላይ 
ብተመሳሳሊ ውጽኢት 1ብ0 ክዕወታለን 
እንከለዋ፡ ደምበ ሰምበል ንማይ ነፍሒ፡ ባርካ 
ንሰምበል 2ብ0 ከምኡ ድማ እምባሃራ 
ንሓርነት፡ ኢብራሂም ሱልጣን ንልምዓት፡ 
ኣስመራ ሓፈሻዊ ንዲያእ ብተመሳሳሊ 

ውጽኢት 3ብ1 ስዒረንአን። ብዘይካ’ዚ፡ 
ደንደን ንጻዕዳ ክርስትያን 6 ብ 0 ከም 
ዝረትዐታ ተፈሊጡ ኣሎ።
ብሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ግጥም ርብዒ ፍጻመ 

ክሊ ዕድመ 16 ልዕሊኡን ድማ እዚ ዝስዕብ 
ውጽኢት ተረኺቡ ከም ዘሎ እቲ ዝረኸብናዮ 
ሓበሬታ የረድእ።
ኣብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ፡ 

ኣስመራ ሓፈሻዊ ንሓላይ 1ብ 0፡ ባርካ ንጻዕዳ 
ክርስትያን 2ብ1፡ ክስዕረአን እንከለዋ ኣብ 
ተመሳሳሊ ክሊ ዕድመ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ድማ፡ ሓርነት ንሓላይ 2ብ1 ኣስመራ ሓፈሻዊ 
ንኢብራሂም ሱልጣን ከኣ  ብፍጹም ቅላዕ 
መቕጻዕቲ 5ብ4 ረቲዐንአን።
ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ፡ 

ኣስመራ ሓፈሻዊ ንሓርነት 3ብ1፡  ደምበ 
ሰምበል ንልምዓት 3ብ0 ብዝኾነ ውጽኢት 
ክዕወታለን እንከለ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ውድድር ድማ ሓርነት ንማይ ነፍሒ፡ ቀይሕ 

ባሕሪ ንኢብራሂም ሱልጣን ብተመሳሳሊ 
ውጽኢት 3ብ1 ተዓዊተናለን።
ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዐት ደቂ ኣንስትዮ፡ 

ሰማእታት ንቀይሕ ባሕሪ 37ብ21፡ ባርካ 
ንደንደን 47ብ28 ክዕወታለን እንከለዋ፡ ኣብ 
ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሰማእታት ንቀይሕ 
ባሕሪ 54ብ36፡ ባርካ ከኣ ንልምዓት 49ብ32 
ብዝኾነ ውጽኢት ኣሰኒፈንአን። 
በዚ መሰረት፡ ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ 

ደቂ ኣንስትዮ፡ ሓላይ ምስ ጻዕዳ ክርስትያን 
ንደረጃ፡  ኣስመራ ሓፈሻዊ ምስ ባርካ 
ንዋንጫ ክጋጠማ እንከለዋ፡ ኣብ ናይ ደቂ 
ተባዕትዮ ድማ ሓላይ ምስ ኢብራሂም 
ሱልጣን ንደረጃ፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ ከኣ 
ምስ ሓርነት ንዋንጫ ክጻወታ እየን። 
ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ፡ 

ሓርነት ምስ ልምዓት ንደረጃ፡  ኣስመራ 
ሓፈሻዊ ምስ ደምበ ሰምበል ንዋንጫ፡  ኣብ 
ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ማይ ነፍሒ ምስ 

ኢብራሂም ሱልጣን ንደረጃ፡ ሓርነት ከኣ ምስ 
ቀይሕ ባሕሪ ንዋንጫ ክራኸባ እየን።
ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዐት ደቂ ኣንስትዮ፡ 

ቀይሕ ባሕሪ ምስ ደንደን ንደረጃ፡ ሰማእታት 

ምስ ባርካ ንዋንጫ ክራኽባ እንከለዋ፡ ኣብ 
ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ፡ ቀይሕ ባሕሪ ምስ 
ልምዓት ንደረጃ፡ ሰማእታት ከኣ ምስ ባርካ 
ንዋንጫ ክጠማጠማ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ።

ሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል ቀጺሉሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል ቀጺሉ
ናይ ቀዳማይ፡ ካልኣይን ሳልሳይን ዲቪዥን 

ጋንታታት ዞባ ማእከል ዘካይድኦ ዘለዋ ናይ 
ሻምፕዮን ውድድር፡ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን 
ኣብ ሜዳ ቦቸፊላ ኣስመራ ቀጺሉ ከም ዝወዓለ 
ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ኩዕሶ ሰኪዐት ዞባ 
ማእከል ሓቢሩ።
ብቐዳም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ 

ቀዲመን ጸወታኣን ዘካየዳ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ጋንታታት ሳልሳይ ዲቪዥን እየን ነይረን። 
ኣብዚ ምድብ ዘለዋ ጋንታታት ኣልጌንን 
ተስፋን ኣብ ዝገበርኦ ጸወታ፡ ኣልጌን እያ 
ምሉእ ሰለስተ ነጥቢ ሒዛ ወጺኣ። ኣብዚ 
ጸወታ ተጻዋታይ ኣልጌን ኣብረሃም ኢሳቕ 14 
ሸቶታታት ብምምዝጋብ ኣብ ዓወት ጋንታኡ 
መሪሕ ተራ ተጻዊቱ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ወዲ 
ጋንታኡ ናኦድ ጥዑምዝጊ እውን ካብ ፍርቂ 
ሜዳ ሸቶ ብምምዝጋቡ፡ ካብ ተዓዘብቲ ናእዳ 
ክረክብ ክኢሉ’ዩ። ዋላ’ኳ ተስፋ ኣብዚ ግጥም 
ኣይትተዓወት፡ ተጻዋታይ እታ ጋንታ ሰናይ 
ንጉሰ ግን 11 ሸቶታታት ከመዝግበላ ክኢሉ’ዩ።
ድሕሪ’ዚ ግጥም ናይ ደቂ ተባዕትዮ 

ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታታት ኮኾብን 
ራሕቦትን እየን ጸወታአን ኣሰላሲለን። ኣብዚ 
ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ንተዓዘበቲ ማራኺ 
ጸወታ ከርእያ ብምኽኣለን ናእዳ ዝግበአን’ዩ። 
ኣብ መወዳእታ እቲ ግጥም፡ ብዓወት ኮኾብ 
61ብ55 እዩ ተዛዚሙ። ተጻዋታይ ጋንታ 
ኮኾብ ዳዊት ሳሙኤል ብሉጽ ምንቅስቓስ 
ብምርኣዩ፡ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ግጥም 

ተባሂሉ። ወዲ ጋንታኡ ኣማን ከሰተ ከኣ 
21 ሸቶታታት ብምምዝጋቡ ሕልፊ ካልኦት 
ተጻወትቲ ጸብለል ክብል ተራእዩ እዩ።
ናይዚ ዕለት ሳልሳይን ናይ መወዳእታን 

ጸወታ፡ ኣብ መንጎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 
ጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ሓሬናን 
ምምሕዳር ኣርባዕተ ኣስመራን እዩ ተኻይዱ። 
ሓሬና ድማ ብጸቢብ 32ብ31 ተዓዊተን።
ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ 

ዝቐጸለ ውድድር፡ ካብ ጋንታታት ሳልሳይ 
ዲቪዥን ንስሪ ንኣማዞን ብገፊሕ 55ብ17 
ረቲዓታ። ድሕሪ’ዚ ግጥም ጋንታታት 
ቀዳማይ ዲቪዥን ዓምበርበብን ብድሆን 
እየን ተጻዊተን። ኣብዚ ዓንበርበብ 53ብ41 
ዝተዓወተትሉ ጸወታ፡ ተጻዋታይ ዓምበርበብ 
ዓንዶም ኣበበ 14 ሸቶታታት ብምምዝጋብ 
ጸብለል ክብል ተራእዩ። ናይዚ ዕለት ናይ 
መወዳእታ ግጥም ኣብ መንጎ ንስርን ሳዋን 
እዩ ተኻይዱ። እዚ ግጥም ብወገን ክልቲአን 
ጋንታታት ብሉጽ ምንቅስቓስ ዝተራእየሉ 
እዩ ነይሩ። ብፍላይ ተጻወትቲ ሳዋ ካብ 
መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ መሪሕነቶም 
ንምዕቃብ ዘርኣዩዎ ጻዕሪ ዝነኣድ’ዩ ነይሩ። 
ኣብ መወዳእታ ከኣ 66ብ62 ብምዕዋት 
ምሉእ ሰለስተ ነጥቢ ሓፊሶም። ብብዝሒ 
ዘመዝገብዎ ሸቶታት ንሳዋ ጸብለል ዝብሉዋ 
ዘለዉ እስራኤል ሙልጌታን ኢሰይያስ 
ሚካኤልን ኣብዚ ግጥም ብተኸታታሊ 20ን 
14ን ሸቶታታት ከመዝግቡ ክኢሎም’ዮም። 

ወዲ ጋንታኦም ሰለሙን ገብረሂወት እውን 
ኩዕሶ ኣብ ምውህሃድን ኣብ ምክፍፋልን 
ብዝተጻወቶ ተራ ናእዳ ክረክብ ክኢሉ’ዩ። 

ኣብዚ ግጥም ጋንታ ንስሪ ዋላ’ኳ ስዕረት 
እንተጋጠማ፡ ተጻዋታይ ናይ’ታ ጋንታ ዴሳዊ 
መዋእል ግን 15 ሸቶታታት ከመዝግብ 
ክኢሉ’ዩ።
ረቡዕ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ፡ 

ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ 

ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን 
ግጥማተን ከካይዳ ምዃነን ዝረኸብናዮ 
ሓበሬታ የረድእ። ብመሰረት እቲ ወጺኡ ዘሎ 
ናይ ጸወታ ሰሌዳ፣ ሳሊና ምስ ሰሰን፡ ሮያልስ 
ምስ ተስፋ ዕዳጋ ሓሙስ ከኣ ምስ ኣልፋ 
ጸወታአን ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ።

ሰፍ ዘይብል ሕፍረት ዩናይትድሰፍ ዘይብል ሕፍረት ዩናይትድ
ሊቨርፑል ኣብ ሜዳኣ ኣንፊልድ ንማንቸስተር 

ዩናይትድ ሰፍ ዘይብል ውርደት ኣብ 
ዘሰከመትሉ ምሸት፡ ግብጻዊ መሓመድ ሳላሕ 
ከኣ ብ129 ሸቶታት ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ 
ናይ’ታ ጋንታ ብምዃን ክብረ-ወሰን ሒዙ። 
ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ኤሪክ ተንሃግ 
ጽዋእ ካራቡኣ ካፕ ዓቲራ ርእሳ ኣቕኒዓ ናብ 
ኣንፊልድ ኣብ ዝመጸትሉ፡ ድሕሪ 90 ደቓይቕ 
ግን ሰማይ ከይጠመተት ብሕፍረት ደኒና እያ 
ካብ ሜዳ ወጺኣ። 
ሰኪዐት ዩናይትድ ቀዲሙ በቲ ክትዕድጎ 

ዝሓሰበት ኮዲ ጋክፖ እዩ ተመሪቑ። ጸኒሖም 
ከኣ ዳርዊን ኑኔዝን መሓመድ ሳላሕን ከክልተ 
ግዜ፡ ጋክፖ ባዕሉን ፈርሚኒዮን ከኣ ሓሓደ 
ግዜ ዓንዲሮምሉ። ተጻወትቲ ናይ ጀርገን 
ክሎፕ፡ ሓንሳብ ንጸወታ ምስ ተቖጻጸርዎ 
መሓርቲ ኣይነበሩን። ንማንቸስተር ዩናይትድ 
90 ደቓይቕ ገላጊልዋ እቲ ውጽኢት 7ብ0 
ኮይኑ ደኣ’ምበር፡ ካብዚ ዝኸፍእ ምረአና ዝብሉ 
ብዙሓት’ዮም።። 
እዚ ውጽኢት ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት 

ካብ ዝተኻየዱ ጸወታታት እቲ ዝገፈሐ ኮይኑ 
ፍሉይ ታሪኽ ሰሪሑ ኣሎ። ቅድሚ 128 
ዓመታት፡ እዘን ጋንታታት ኣብ ካልኣይ 
ዲቪዥን ኣብ ዝነበራሉ እዋን፡ ሊቨርፑል 7ብ1 
ተዓዊታ ነይራ እያ። ምስ ጎበዛ ግን ክሳብ ክንድዚ 
ተደፋፊረን ኣይፈልጣን እየን። ዩናይትድ፡ ኣብ 
ውሽጢ ሸውዓተ መዓልታት ኣብ ስታድየም 
ዌምብለይ ከቢራ ኣብ ስታድየም ኣንፊልድ ከኣ 
ሓሲራ። ንኣርሰናልን ማንቸስተር ሲቲን ጽዋእ 
ፕሪመር ሊግ ንምዕታር ክትቃለሰን’ያ ዝብል 
ዘረባ ከኣ መስሓቕ ኮይኑ ተሪፉ ኣሎ። 
ሓለቓ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደስ ብዅራ 

ከስቈርቍር፡ ተኸላኻላይ ሉክ ሻው ኣእዳዉ 
ፈንጠርጠር ከብል፡ ሓላዊ ልዳት ዲ ሃያ 
ብሕርቃን ኣዒንቱ ክወጻ ክሳብ ዝደልያ 
ከፍጥጠን . . . ንደገፍትን ናይ ቅድም 
ተጻወትትን እታ ጋንታ መሊሱ’ዩ ቁጥዐ 
ፈጢሩሎም ኣምስዩ። ሮይ ኪን “ካብ ናይ ቤት 
ትምህርቲ ተጻወትቲ ዘይሕሹ” ክብሎም ከሎ፡ 
“ጋሪ ነቪል ከኣ “ ሃለዋት፡ ኣደብን ኣእምሮን 
ዝጠፍኦም ተጻወትቲ” ክብል’ዩ ገሊጽዎም። 
ብፍላይ ሮይ ኪን፡ ንፈርናንደስ “ውርደተኛ” 
ኢሉ ምዝላፉ ዓቐኑ ዝሓለፈ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ። 
ካብ ብሩኖ ፈርናንደስን ማርኮስ ራሽፎርድን 

ዝረኸበተን ዕድላት ክትጥቀመለን ዘይከኣለት 
ዩናይትድ፡ ክሳብ መበል 43 ደቒቕ ኣብ ሜዳ 
ነይራ እያ። ሮበርትሰን ካብቲ ኣብ ልክዕ ቦታኡ 

ዘይነበረ ፍረድ ኩዕሶ የሕሊፉ ናብ ጋክፖ ሰዲዱ 
ሊቨርፑል መሪሕነት ኣብ ዝሓዘትሉ፡ ፈለማ 
ሻው ኣእዳዉ ክድርቢ፣ ጸኒሑ ከኣ ፈርናንደስ 
ተመሳሳሊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ እዮም 
ተራእዮም። ኣብ ክንዲ ንዘጋጠመ ምፍዋስ፡ ኣብ 
ቈይቂ ምእታው ተመሪጹ። 

15 ናይ ዕረፍቲ ደቓይቓ፡ ንዩናይትድ 
ክትረጋጋእ ዝዓበያ ዕድላት ናይቲ ምሸት’የን 
ነይረን። ዳርዊን ኑነዝ ነቲ ውጽኢት 2ብ0 ምስ 
ገበሮ ግን ኩሉ ነገር ብመስኮት’ዩ ተደርብዩ። 
ሻው ደጊሙ በኣእዳዉ ክበኣስ ከሎ፡ ፈርናንደስ 
ከኣ ናብ ናይ መስመር ዳኛ ከይዱ እታ 
ሽቶ ካብ ጸወታ ወጻኢ’ያ ኢሉ ክጨቓጨቕ’ዩ 
ተራእዩ። ዳሎት ከኣ ከም ዝደንዘዘ ብተይ ኣብ 
ሰኪዐት ጋንታኡ ክጠናነግ ተዓዚብናዮ። 
ድሕሪ ሰለስተ ደቒቕ ዝተመዝገበት 

ሳልሰይቲ ሸቶ፡ ንተጻወትቲ ዩናይትድ ክድቅሱ 
ቀሲባቶም’ያ። እቲ ዘሕዘን፡ እታ ዝተመዝገበት 
ሸቶ፡ ፈርናንደስ ብጽቡቕ ክልእካ ካብ ዘይከኣለ 
ኩዕሶ (ካብ መስመር መጥቃዕቲ ዩናይትድ) 
ዝተበገሰት ምዃና’ዩ። ሽዑ ሕርቃኑ ዘይተጻወረ 
ዲ ሃያ እዩ። ፈለማ ንማርቲነዝ ጸኒሑ ከኣ ነቲ 
ሕቖኡ ሂብዎ ዝነበረ ሻው “ከመይ ኣቢሉ 
ከምዚ የጋጥም” ኢሉ ከዋርዶም’ዩ ተኸሺፉ። 
ፈርናንደስ ከኣ ገና ኩዕሶ ከይተመዝገበት ከላ’ዩ 
ብኣእዳዉ ሕርቃኑ ክገልጽ ፈቲኑ። 
ናይ ሳላሕ ዝተመዝገበት ራብዐይቲ ሸቶ፡ 

ንተጻወትቲ ዩናይትድ ኣብ ክንዲ ሕርቃን 
ንስዕረትካ ኣሜን ኢልካ ናይ ምቕባል 
ስምዒት’ያ ፈጢራትሎም። ሓምሸይቲ ሸቶ 
ከኣ ዝኸፈአት’ያ ነይራ። ፈርናንደስ ኣብ 
ልዕሊ ሳላሕ ዘየድሊ በደል ብምፍጻሙ’ያ 

ሊቨርፑል መበገሲት እታ ሸቶ ትኸውን ቅላዕ 
መቕጻዕቲ ረኺባ። ፈርናንደስ ኣብ ክንዲ 
ንምክልኻል ዝኸውን ቦታ ዘናዲ፡ ምስ ደያኑ 
ክዛረብ’ዩ ተራእዩ። እቲ ዘገርም፡ ዳርዊን ኑነዝ 
ብርእሱ ሸቶ ኣብ ዘመዝገበሉ፡ ‘ንምንታይ 
ዘይሓዝኩሞ’ ኢሉ ቈይቊ ዝጀመረ ባዕሉ 

እቲ ኣበጋሲ ናይታ ሸቶ ዝኾነ ፈርናንደስ እዩ 
ነይሩ። 
ኣብ ሻድሸይቲ ሸቶ እቲ ዝኸፈአ ስእሊ፡ ሳላሕ 

ንዘመዝገባ ሸቶ ጸምቢሉ ክሳብ ዝውድእ ዲ ሃያ 
ክልተ ኣእዳዉ ኣብ ሽምጡ ገይሩ ምግራሙ 
ክውድእ ከሎ፡ ማላሲያን ሳቢትዘርን ከኣ 
ንኤሊዮት ምሓዝ ናይ መን ሓላፍነት’ዩ ኢሎም 
ክካትዑ ከለዉ ዘርእይ እዩ ነይሩ። ተን ሃግ ከኣ 
ብርሑቕ ኮይኑ ተዓኒዱ ተረፈ። ሻውዐይቲ 
ሸቶ ብመንገዲ ፈርሚኒዮ ኣብ ዝተመዝገበትሉ፡ 
ዲያጎ ዳሎት ከኣ ሃትሪክ ክሰርሕ’ዩ ተራእዩ። 
ብኸመይዶ ኢልኩም? ኣብ ሰኪዐት ጋንታኡ 
ንሳልሳይ ግዜ ብምጥንናጉ። እሞ ግዜ 
እንተዘይኣክል እቲ ጸወታ እንታይ ምኾነ 
ትብሉ? ብዘየወላውል ዝኸፈአ’ዩ - ርእይቶይ።
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ደ/ኮርያ፡ ኣብ 2ይ ውግእ ዓለም ንዝተበደሉ ዜጋታታ ክትክሕስ ተሰማሚዓደቡብ ኮርያ፡ ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም፡ 
ኣብ ናይ ጃፓናውያን ፋብሪካታት ብግዴታ 
ንዝዓዩ ዝነበሩ ዜጋታታ ገንዘባዊ ካሕሳ ክትከፍል 
ኣብ ስምምዕ ከምዝበጽሐት ተሓቢሩ።
እቲ ትማሊ ሰኑይ ዝተበጽሐ ስምምዕ፡ ነቲ ኣብ 
መንጎኣን ኣብ መንጎ ጃፓንን ክቕጽል ዝጸንሐ 
ዘይምቅዳው ዝፈትሕ ብምዃኑ፡ ብመራሕቲ 
ክልተአን ሃገራት ተመጒሱ ኣሎ።
እንተዀነ፡ ኣብቲ እዋን ግዳያት ወራር ጃፓን 
ዝዀኑ ኮርያውያን፡ እቲ ስምምዕ ንጃፓን 
ተሓታቲት ዝገብር ብዘይምዃኑ ቅሬታኦም 
የስምዑ ኣለዉ። 
ጃፓን ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ 1910 ክሳብ 

1945 ተቖጻጺራ ኣብ እትገዝኣሉ ዝነበረት እዋን፡ 
ኣስታት 150 ሽሕ ኮርያውያን ብሓይሊ ናብ 
ጃፓን ተወሲዶም ኣብ ፋብሪካታትን ዕደናታትን 
ይሰርሑ ከምዝነበሩ’ዮም ሰነዳት ታሪኽ ዝሕብሩ።
ኣብ 2018፡ ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ደ/ኮርያ ኣብ 
ዘሕለፎ ውሳነ፡ ኣብቲ ኲናት ረብሓ ዝነበረን 
ኩባንያታት ጃፓን፡ ን15 ግዳያት ናይቲ ግዱድ 
ሽቕለት ካሕሳ ክኸፍላ በይኑ ነይሩ። 
እቲ በተን ኩባንያታት ዝተነጽገ ብይን፡ ንዝምድና 
ክልተአን ሃገራት መሊሱ ኣሻሕኪሩዎ ከምዝነበረ 
ከኣ፡ ጸብጻባት የመልክቱ።
እንተዀነ፡ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ስልጣን ዝደየበ 
ሓድሽ ፕረዚደንት ዩን ሱክ-ዮል፡ ዝምድና ሃገሩን 
ጃፓንን ንምምሕያሽ ክብል ነቲ ዝተዋህበ ብይን 
ንጐድኒ ብምግዳፍ፡ በቲ ናይ 1965 ውዕል 

ሰላም ‘ረቢሐን’ ዝበለን ኩባንያታት ሃገሩ ነቶም 
15 ግዳያት ብድምር 3 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ 
ክኸፍልኦም ‘ሕራይ’ ኣቢሉወን ኣሎ። 
ደ/ኮርያን ጃፓንን ኣብ 1965 ክልተኣዊ 
ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክምስርታ ዘኽእል ውዕል 
ሰላም ከምዝኸተማ፡ በቲ ውዕል መሰረት ከኣ 
ጃፓን ሕቶ ኮርያውያን ግዳያት ንምድቃስ 
ብመልክዕ ሓገዝን ልቓሕን 800 ሚልዮን 
ዶላር ንደቡብ ኮርያ ከምዝመጠወትላ፡ ጸብጻባት 
ይሕብሩ።
እዚ ይዅን’ምበር፡ ደ/ኮርያ ካብዚ ዝተጠቕሰ 
ግዜ ኣትሒዛ፡ “ጃፓን ነቶም በደል ዝበጽሖም 
ዜጋታተይ ኣይከሓሰቶምን ዘላ” እናበለት 
ክትከስስ ከምዝጸንሐት፡ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም 
ይገልጹ።

ኢኳደር፡ ኣብ ልዕሊ መራሒኣ-ነበር ክሲ ብልሽውና መስሪታ

ቤት-ጽሕፈት ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ኢኳደር፡ 
ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ናይ’ታ ሃገር ዝነበረ 
ለኒን ሞሬኖ ክሲ ብልሽውና ክምስረት 
ብኣኽበርቲ ሕጊ ንዝቐረበሉ ሕቶ 
ከምዘጽደቖ ተገሊጹ።
እቲ ፕረዚደንት ነበር፡ ምክትል ፕረዚደንት 
ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ማያዊ ጸዓት ዘመንጩ 
ዓቢ ግድብ ናይ ምህናጽ ፕሮጀክት 
ብጨረታ ንቻይናዊ ኩባንያ ከምዝወሃብ 
ድሕሪ ምግባር፡ ኣምሳያኡ ካብቲ ኩባንያ 
ሚልዮናት ዶላር ብላዕ ከምዝተቐበለ’ዩ 
ዝኽሰስ ዘሎ።
ኣብቲ ናይ ብልሽውና ንጥፈታት ምስቲ 
ፕረዚደንት ነበር ዝተሳተፉ ካልኦት 36 
ሰበ-ስልጣን ነበር እውን ተመሳሳሊ ክሲ 

ክምስረቶም፡ እቲ ቤት-ጽሕፈት ፈቒዱ 
ኣሎ። 
ብመሰረት ኣኽበርቲ ሕጊ ኢኳደር፡ ካብ 
2009 ክሳብ 2018 ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ለኒን 
ሞሬኖ ምስ ብጾቱ ክሳብ 76 ሚልዮን ዶላር 
ዝግመት ብላዕ እዩ ካብቲ ቻይናዊ ኩባንያ 
ክቕበል ክኢሉ።
ለኒን ሞሬኖ፡ ካብ 2017 ክሳብ 2021 
ፕረዚደንት ኢኳደር ዝነበረን፡ ኣብዚ እዋን 
ኣብ ፓራጓይ ዝነብር ዘሎን እዩ።
ሓንቲ ካብ ሃገራት ደቡብ ኣመሪካ ዝዀነት 
ኢኳደር፡ ነቲ ግድብ ንምህናጽ ምስ 
‘ሲኖሃይድሮ’ ዝተባህለ ቻይናዊ ኩባንያ 
ናይ 2.245 ቢልዮን ዶላር ውዕል’ያ ከቲማ 
ነይራ።

ሩስያ፡ ጀርመን ንዩክሬን ዘገልግል ፋብሪካ ኣጽዋር ከይትተክል ኣጠንቂቓ
ናይ ቅድም ፕረዚደንት ሩስያ ድሚትሪ 
መድቨደቭ፡ ጀርመን ኣብ ዩክሬን ታንክታት 
ዘፍሪ ፋብሪካ እንተተኺላ፡ ካብ ሩስያ ተሪር 
ዝበሎ ግብረ-መልሲ ክወሃባ ምዃኑ ኣጠንቂቑ።
እቲ ፕረዚደንት ነበር ነዚ መጠንቀቕታ’ዚ ዝሃበ፡ 
ኣብ ጀርመን ኣብ መፍረ ወተሃደራዊ ዕጥቂ 
ዝነጥፍ ‘ረይንመታል’ ዝተባህለ ደርማስ ኩባንያ፡ 
ኣብ ዩክሬን ዘመናውያን ታንክታት ከፍሪ 
መደብ ከምዘለዎ ድሕሪ ምግላጹ እዩ።  
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ ኩባንያ - ኣርሚን 
ፓፐርጀር ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ሓንቲ ጋዜጣ 
ጀርመን ኣብ ዝገበሮ ቃለ-ምሕትት፡ ኩባንያኦም 
ነቲ ታንክታት ዝፈርያሉ ፋብሪካ ብ200 
ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ንምትካል ምስ ዩክሬን 
ዝርርብ የካይድ ከምዘሎን፡ እቲ ዝዝርብ ኣብ 

ዝቕጽል ክልተ ኣዋርሕ ናብ ናይ መወዳእታ 
ስምምዕ ክሰጋገር ዓቢ ተስፋ ምህላዉን ሓቢሩ 
ነይሩ።
ብመሰረት እቲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ፡ እቲ ፋብሪካ 
ኣብ ዩክሬን ምስ ተተኽለ፡ ዓመታዊ ‘Panther 
KF51’ ዝተባህላ 400 ታንክታት ከፍሪ ክጅምር 
እዩ። 
እዘን ታንክታት እዚኣተን፡ ነተን ‘Leopa-
ard-2’ ዝተባህላ ታንክታት ዝትክኣ ሓደስቲን 
ዘመናውያንን ኰይነን፡ ናይ 130 ሚ.ሜተር 
ሻምብቆ ብረት (እቲ ዝዓበየ ሻምብቆ) ዝውንና 
እየን።
ነቲ መደብ “ዘይስልጡን” ክብል ዝገለጾ 
ዲሚትሪ መድቨደቭ፡ ክዉን እንተድኣ 
ዀይኑ ብቐጥታ ዒላማ መጥቃዕቲታት 

ሚሳይል ሩስያ ክኸውን ምዃኑ ኣጠንቂቑ።
ጀርመን፡ ሓንቲ ካብ’ተን ሩስያ ኣብ ኲናት 
ዩክሬን ተሳዒራ ንኽትወጽእ ኣበርቲዐን ካብ 
ዝጽዕራ ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ እያ።
እታ ሃገር፡ ‘ሊዮፓርድ-2’ ዝዓይነተን ብርክት 
ዝበላ ታንክታት ንዩክሬን ክትህብ ተመባጺዓ 
ከምዘላ፡ ጸብጻባት ይሕብሩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፕረዚደንት ኣመሪካ 
ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ፡ “ኣብ 2024 
ዳግማይ ናብ ስልጣን እንተደዪበ፡ ንኲናት 
ዩክሬን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ንሓዋሩ ደው 
ከብሎ እየ” ክብል ገሊጹ።
ምምሕዳር ጆ ባይደን ናብ ዩክሬን ዝልእኮ 
ዘሎ ዘይተኣደነ ወተሃደራውን ፊናንሲያዊን 
ሓገዛት፡ ነቲ ኲናት መሊሱ ካብ ምጕህሃርን 
ምንዋሕን ሓሊፉ፡ ንኣመሪካን ነቶም ግብሪ 
መንግስቲ ዝኸፍሉ ዜጋታታን እውን 
ቢልዮናት ዶላር የኽስሮም ከምዘሎ ዝገለጸ 
እቲ ፕረዚደንት፡ ኣብ ዝቕልጽ ምርጫ 
ጆ ባይደን ተኣልዩ ንሱ ናብ ስልጣን 
እንተዘይደዪቡ፡ እቲ ኣመሪካ እትኽተሎ ዘላ 
ፖሊሲ ናብ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ከምርሕ 
ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ። 
ነቲ ውግእ ክዓግቶ ዝኽእል እንኮ ሰብ ድማ 
ንሱ ጥራይ ክኸውን ከምዝኽእል፡ እቲ 
ፕረዚደንት ነበር ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ።

ባንግላድሽ - መዓስከር ስደተኛታት ሮሂንጂያ ብባርዕ ዓንዩ
ኣብ ባንግላድሽ፡ ካብ ሚያምንማር 
ዝሃደሙ ኣሽሓት ስደተኛታት ‘ሮሂንጂያ’ 
ተዓቚቦምሉ ዝርከብ መዓስከር፡ ዝሓለፈ 
ሰንበት ብዘጋጠሞ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ 
ዕንወት ከምዘጋጠሞ ተገሊጹ።
ብሰንኪ’ቲ ሓደጋ ድማ ኣስታት 12 ሽሕ 
ስደተኛታት ብዘይ መጽለሊ ተሪፎም 
ከምዘለዉ፡ ሰብ-መዚ ናይ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
እቲ ሓደጋ፡ ዋላ’ኳ 35 መስጊድን 21 
ማእከላት ትምህርቲን ዝርከቡዎም ኣስታት 
2 ሽሕ መዕቆቢ (ቴንዳታት) እንተሃሞኸ፡ 
ኣብ ህይወት ሰብ ዘውረዶ ጉድኣት ግን 
ከምዘየለ’ዮም እቶም ሰብ-መዚ ዝገልጹ።
እቲ ሓደጋ፡ ብገለ ወገናት ደይ-መደይ 
ተባሂሉ ዝተበገሰ ከምዝዀነ ኣብ’ቶም 
ተዓቆብቲ ብሰፊሑ ይዝረብ ኣብ ዘለወሉ 
እዋን፡ ፖሊስ ባንግላድሽ ነቲ ጠንቂ 

ንምፍላጥ ምጽራያት ከካይድ ጀሚሩ ኣሎ።
ድሮ’ውን በቲ ጉዳይ ንዝጠርጠሮ ሓደ ሰብ 
ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣውዒሉዎ ከምዘሎ 
ኣፍሊጡ።
እቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ባንግላድሽ 
ተደኲኑ ዝርከብ መዓስከር፡ ብደረጃ ዓለም 
ካብ ዘለዉ መዓስከራት ስደተኛታት እቲ 
ዝዓበየ ከምዝዀነ’ዩ ዝንገር።
ካብ ጥሪ 2021 ክሳብ ታሕሳስ 2022 ኣብ 
ዝነበረ እዋን ጥራይ፡ ኣብቲ ስደተኛታት 
ሮሂንጂያ ተዓቚቦም ዝርከብሉ መዓስከራት 
ልዕሊ 220 ግዜ ሓደጋታት ባርዕ 
ከምዘጋጠመ፡ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ምክልኻል 
ባንግላድሽ የመልክቱ።
ብፍላይ በቲ ኣብ መጋቢት 2021 
ዘጋጠመ ሓደጋ፡ ብውሕዱ 15 ስደተኛታት 
ከምዝሞቱን ካልኦት ኣስታት 50 ሽሕ 

ከምዝተመዛበሉን፡ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም 
ይጠቕሱ።

ፓኪስታን - ፖሊስ ቀ/ሚኒስተር-ነበር ንምቕያድ ይሰርሕ
ፖሊስ ፓኪስታን፡ ንቀዳማይ ሚኒስተር 
ናይ’ታ ሃገር ዝነበረ ኢምራን ክሃን ኣብ 
ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ዝገበሮ ፈተነ 
ከምዝፈሸለ ተገሊጹ።
እቲ ብዓል-ስልጣን ነበር፡ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ 
ካብ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ዝተፈላለያ 
ሃገራት ንዝተበርከተሉ ህያባት ብዘይ ሕጋዊ 
ኣገባብ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዱ ከምዝሸጦ 
ኣብ ዝኽሰሰሉ ዘሎ እዋን’ዩ እቲ ንምሓዙ 
ዝተገብረ ፈተነ ከምዝፈሸለ ዝግለጽ ዘሎ።
ፖሊስ ከተማ ኢስላማባድ ዝሓለፈ ሰንበት 
ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ ነቲ 
ወዲ 70 ዓመት ፖለቲከኛ ንምሓዝ ካብ 
ኢስላማባድ ናብ ከተማ ላሁር ዝተላእከ 
ሓደ ጉጅለ ፖሊስ፡ ኣብ መንበሪ-ቤቱ 
ስለዝሰኣኖ ብዘይ ሓደ ፍረ ናብ ቦታኡ 
ከምዝተመልሰ ገሊጹ።
ሰበ-ስልጣን ፓኪስታን ድሒሮም ኣብ 
ዝሃቡዎ ሓበሬታ ድማ፡ እቲ መራሒ ናይ 
ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝዀነ ፖለቲከኛ፡ 
መታን ናብ ሕጊ ከይቀርብ ኰነ ኢሉ ካብ 
ገዛኡ ሃዲሙ ከምዝተሓብአ ወቒሶም።

ኢምራን ክሃን ትማሊ ሰኑይ ካብ ከተማ 
ላሁር ንደገፍቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግን፡ 
ካብ ብዙሓት ደገፍቲ መንግስቲ ናይ 
ሞት መጠንቀቕታ ይመጽኦ ከምዘሎን፡ 
ናብ መጋባእያ ቤት-ፍርዲ ኣብ ዝቐርበሉ 
እዋን ድማ ዝዀነ ጸጥታዊ ውሕስነት 
ከምዘይግበረሉን ድሕሪ ምግላጽ፡ “በዚ 
ምኽንያት ንህይወተይ ስለዝሰግእ፡ ነቲ ናይ 
ፖሊስ ትእዛዝ ከኽብሮ ኣይመረጽኩን” 
ክብል ተዛሪቡ።
ንሱ፡ ብምኽንያት ብልሽውና እዩ ኣብ 

ዝሓለፈ ሚያዝያ ብውሳነ ባይቶ ፓኪስታን 
ካብ መዝነቱ ክእለ ተገዲዱ። 
እንተዀነ፡ እቲ ዝቐረበሉ ክሲ ብመርትዖታት 
ዘይተደገፈን ሕቡእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ 
ዝተሓንገጠን ከምዝዀነ’ዩ ዝገልጽ። 
ንሱ፡ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ከተማ ዋዚራባድ 
ንደገፍቱ መሪሑ ኣንጻር መንግስቲ ናይ 
ተቓውሞ ሰልፊ እናካየደ እንከሎ ፈተነ 
ቅትለት ተኻዪዱሉ ከምዝነበረን፡ ካብቲ 
ፈተነ ንስክላ ከምዘምለጠን ናይ ሽዑ 
ጸብጻባት የመልክቱ።
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