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ዝኽሪ መበል 33 ዓመት 
ስርሒት ፈንቅልዲዛይን -ታእዛዝ ኣብርሃ 

ስእሊ ኣርካይቭ

በዓል በዓል 
ክልተ ክልተ 
ብልሒብልሒ

“ዕላማና፡ “ዕላማና፡ 
ውሕስነትን ውሕስነትን 
ድሕነትንድሕነትን
 መግቢ  መግቢ 

ንምርግጋጽ’ዩ” ንምርግጋጽ’ዩ” 
. . .. . .

ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ  ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ  
. . .. . .

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ኬንያ ወግዓዊ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 
ብዕድመ ፕረዚደንት ሪፓብሊክ 
ኬንያ ዊልያም ሩቶ፡ ናይ ክልተ 
መዓልታት ወግዓዊ ምብጻሕ 
ንምፍጻም፡ ትማሊ 08 ለካቲት 
ኣብ ሰዓታት ናይ ንግሆ ናብ 
ኬንያ ገይሹ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ 
ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ 
ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብርኣብን 
ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ሓቢሮም ገይሾም ኣለዉ።
ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ኬንያ 
ዊልያም ሩቶ፡ ብ9ን 10ን 
ታሕሳስ 2022፡ ብዕድመ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 
ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብጻሕ 
ከምዝፈጸመ ዝዝከር እዩ።

ኤርትራውያን ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያን፡ ኣብ ምድልዳል ጥርናፈኦም ዘትዮም
ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያን ዝነብሩ 

ዜጋታት፡ ጥርናፈኦምን ውዳቤታቶምን 
ኣብ ምሕያል ዝቐንዐ ሰፊሕ ዘተ 
ኣካዪዶም።
ካብ ወርሒ ሓምለ ክሳብ ወርሒ 

ታሕሳስ 2022፡ ኣብ ሽወደን - ከተማታት 
ዮተቦሪ፡ ኡመዮ፡ አረብሩ፡ ሱንድስቫል፡ 
ሉንድን ማልመን፣ ኣብ ዴንማርክ ድማ 
- ኣብ ከተማታት ኮፐንሃገንን ኦርስን 

ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባታት፡ ኣብ ኤምባሲ 
ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያ ሓላፊ 
ምምሕዳርን ቈንስላዊ ጉዳያትን ኣቶ 
ኢሳይያስ ገብራይ፡ ብዛዕባ ህዝባዊ ስራሕ 
ከምኡ’ውን ኣብ መሰላትን ግቡኣትን 
ዜጋታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።
ኣብ’ቲ ብቐንዱ ምስ ምምሕዳራውን 

ቈንስላውን ስራሓትን ተልእኾ ኤምባሲን 
ዘላሊ መግለጺኡ - ኣቶ ኢሳይያስ፡ 

ኣብ ኣገዳስነት ጥርናፈን ውዳበን፣ 
ኣገልግሎታት፣ መሰረታዊ ሕግታት 
ኤርትራ፣ ምዂስኳስ መንእሰያት፣ ምዕቃብ 
ባህልን መንነትን፣ ኣብ ብድሆታት 
ስደትን ካልእ ምስኡ ዝዛመድ ጉዳያትን 
እውን ኣስተምህሮ ሂቡ።
ተመሳሳሊ ርክባት፡ ኣብ’ዚ ዓመት እዚ 

ኣብ ኖርወይን ፊንላንድን ክቕጽል 
ምዃኑ፡ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ጉጅለ ባህሊ ስብሪት፡ ኣብ ‘ዓለማዊ ምርኢት ባህልን 
ስነ-ጥበብን ህንዲ’ ትሳተፍ ኣላ

ጉጅለ ባህሊ ስብሪት፡ ብ3 ለካቲት ኣብ 
ዝተኸፍተ መበል 36 ‘ዓለማዊ ምርኢት 
ባህልን ስነ-ጥበብን ህንዲ’ ትሳተፍ ኣላ።
ኣብ’ቲ ምርኢት፡ ጉጅለ ባህሊ ስብሪት፡ 

ብ7 ለካቲት ንሕብረ-ብሄራዊ ብዙሕነትን 
ጽባቐን ባህልን ትልሂትን ብሄራት ኤርትራ 
ዝውክል መሰናድኦ ኣቕሪባ።
ክሳብ 19 ለካቲት ኣብ ዝቕጽል ዘሎ 

ምርኢት፡ ካብ መላእ ዓለም ዝተወከላ 
ጉጅለታት ባህሊ፡ ያታዊ ባህልን ትልሂትን 

ደ/ቀ/ባሕሪ - መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ተገምጊሙጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደ/ቀ/
ባሕሪ፡ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ኣብ 1ይ ሰሚስተርን፡ ውጽኢት ሃገራዊ 
መርመራ 8ይ ክፍሊ 2021/2022ን 
ዝግምግም ኣኼባታት፡ ብ5ን 6ን ለካቲት 
ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣካዪዱ።
ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻባት ድማ፡ ኣብ 

ዝበዝሓ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ ምጅማር 
ምድንጓያት ከምዝነበረ፣ ቁጽሪ ተመሃሮ 

ህዝብታተን ዘንጸባርቕ ምርኢት የቕርባ 
ኣለዋ። 
እቲ ብ‘ሱራጅኩንድ ህንዲ’ ዝፍለጥ 

ዓለማዊ ምርኢት፡ ባህላዊ ትልሂትን 
ሙዚቃን ከምኡ’ውን ቅርጻን ባዛርን 
የጠቓልል።
ዓለማዊ ምርኢት ባህልን ስነ-ጥበብን 

ህንዲ፡ ካብ መላእ ዓለም ዝመጽኡ ልዕሊ 
ሓደ ሚልዮን በጻሕቲ ዝሳተፉሉ፡ ሓደ ካብ 
ዓበይቲ ባህላዊ ጽምብላት ሃገረ ህንዲ እዩ።

ብሓፈሻ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ 
መጠናዊ ዕብየት እኳ እንተኣርኣየ - 
ገና ትሑት ከምዘሎ፣ መብዛሕትአን 
ኣብያተ-ትምህርቲ ሕጽረት መጻሕፍትን 
ሰደቓታትን ከምዝነበረን፣ መጠን ምሕላፍ 
80 ሚእታዊት ከምዝነበረ ተገምጊሙ።
ኣብ ሃገራዊ መርመራ 8ይ ክፍሊ፡ ካብ 

754 ተፈተንቲ - እቶም 50.4 ሚእታዊት 
መሕለፊ ነጥቢ ከምዝረኸቡ፣ ኣብ ቋንቋ 
እንግሊዝን ቁጽርን ዝተመዝገበ ውጽኢት 
ኣዕጋቢ ከምዘይነበረ ተሓቢሩ።  
ትሑት ውጽኢት ኣብ ዘመዝገባ 7 

ኣብያተ-ትምህርቲ ብዝተገብረ ዳህሳሳዊ 
መጽናዕቲ፡ ብኽነት ክፍለ-ግዜ፡ ብኩራት፡ 

ትሑት ተገዳስነት ተመሃሮን ዘይምክትታል 
ወለዲን. . . ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ምዃኑ 
በሪሁ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ 

ደ/ቀ/ባሕሪ ኣቶ ሓጐስ ኣድሓና፡ ኮሚቴ 
ወለዲ ንምሕያል ብዕቱብ ክስራሓሉ 

ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ኣምባሳደር መሓመድ-

ስዒድ ማንታይ ድማ፡ ኣብ መስርሕ 
ምምሃርን ምስትምሃርን ዘጋጥሙ 
ሕጽረታት ንምፍታሕ፡ ምምሕዳር ዞባ 
ኣተኲሮ ሂቡ ክሰርሓሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
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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

በዓል ክልተ ብልሒ
ካብ’ዚ ነቒሉ ዘይበሃሎ፡ ኣሰር ኣእጋሩ 

ዘይድህሰሶ፡ ሰማይ ጠቀስ እንባታት 
ኣንቃዕሪሩ፡ ሃው ዝበለ ጸድፊ ቍልቁል 
ተተኺሉ፡ ጎላጕል መታቲሩ፡ ሩባታት 
ሰጊሩ፡ ኣብ ማይ ኡለ ምስ ተሰትየ፡ ኣብ 
ማይ ላባ ምስ ሰተየ፡ ጐላጕል ሽዕብ 
ዘይኣመሉ፡ ክብድብድ - ጽምውምው 
ኢሉ፡ ንቡር ትርኢቱን ንፋሱን ተለዊጡ፡ 
ምስጢር ዓቚሩ፡ ብመንፈስ ጀጋኑ 
ተኸዲኑ፡ ኣስቂጡ - ዘይቅዱው ምስቃጥ፡ 
ዘጢጡ - ብዘይጽወር ክብደት። 

ገለ ነይሩ ሽዑ፡ ኣብ ቀረባ ሰሪቡ፡ ኣብ 
ሰማይ - ኣጻድፍ ኣንጠጥዩ፡ ዘይረአ 
ብኣጋኡ፡ ዘይግመት መዕለቢኡ። ሽዕብ 
ስቡሕ መሬት፡ ዓዲ እኽሊ ካዕበት 
እቶት፡ እንታይ ከም ዝዀነ ኣብ’ቲ ዕለት፡ 

እንታይ ከም ዝተጻዕኖ ንእለት፡ ትም 
ሕትም፡ ውሕጥ - ጥርቅም። 
ሰብ ክልተ ብልሒ ከም ዘይሓቘፈ፡ ምስ 

ዘድበዩ - ኣድብዩ ጸጥ ምስ በለ፡ ቀትሪ 
ጸንቂቑ ምስ ጸላም እንክራኸብ፡ ፉሕፉሕ 
እንክብል ብሃንደበት፡ ኣብ’ቲ ናይ ቈላ 
ዕራርቦ፡ ዓይኒ - ዓቕሚ ምስ ሓጸሮ፡ 
ኣኻኺቡ ኣጋይሸ’ ካብ ምድሩ ካብ 
ከርሱ፡ ሽዓ ከም ዝተፈጥሩ፡ ኣብ ዕራርቦ 
ከም ዝበቘሉ። ብኣካይዳ መዘንግዕ ነብሪ፡ 
ብዘይድምጺ - ስቱር ሸፋሕታ እግሪ፡ ካብ 

ሰናጭሮ ካብ ሩባ፡ ካብ ክሳውዲ ካብ ታባ፡ 
ንጉስ ጸላም በሎኽ ምስ በለ፡ ጐላጉል 
ቢሰስ ወፋሮ ምስ ኣዋህለለ፡ ሽዑ’ዩ ምድሪ 
ዘንበድበደ፡ ሽዑዩ ስቕታ ዝነጎደ፡ ሽዑ’ዩ 
ከይተኣውየ - ኣውያት ዝተኣመተ። 

ካብ መንቃዓት ምድሪ ዝፈልፈሉ 
ወፋሮ፡ ናብ’ቲ ርሑቕ ቦታ ኣጽዋር 
ዝሓጸሮ፡ ናብ’ቲ ዓረ ዕርዲ ሰብ 
ዝተዀመሮ፡ ኣብ ሓደ እዋን ተዳሎ 
ምስ ንቕሎ። ኣርክብ - ልገብ - ፍጠን 
ስዓብ፡ ምስ ጉያ ደቓይቕ ዘብዘብ፡ ኣቤት 
- ሑጻ ዝኽዳኑ መሐለል ጐላጉል፡ 
መሓውርስ ይትረፍ ኣዒንቲ ዘድክም፡ 
ስጥሕ ምስ በለ ኣብ ቅድመኡ፡ ኳዂቶ 
ምስ ተተኽለ ምስ ኣቕርንቱ፡ እናተባህለ 
መዓስ ክውድኦ፡ እናተባህለ ኣሻቡ 
ክበጽሖ፡ ከም’ዛ ክይድ-ምልስ፡ ከም’ዛ 
ስግር ብጽሕ፡ ጕዕዞ ምሉእ ለይቲ 
ግዲ ለሚዱዎ፡ ብኣጋ ምስልካይ ግዲ 
ቀቢሩዎ፡ በቃ ጕያ-ጕያ - ዘብዘብ. 
. . ዘብዘብ. . .፡ ጸላም እናሰንጠቐ 
ምሕንባብ፡ ከም ህዉኽ ንፋስ ምሽባብ፡ 
ኣሰር ኣብ ኣሰር ምድርራብ፡ ኣብ’ቲ 
ዝሓሰቦ ንኽነጥብ፡ ወይከ ንድሕሪት 
ግልጽ፡ ወይከ ካብ ስጕሚ ዝሕጥ። 
ኣብ‘ቲ ጐላጕል - ኣውዒሉ ዘሕድር፡ 

ኩምራ ሑጻ ኣብራኽ ዘርድድ፡ ረሃጹ 
ምድሪ እናኣተርከሰ፡ መሓውሩ ይኣክል 
እናድመጸ፡ ዓንዲ ሕቘኡ ዓቐቕ እናበለ፡ 
ጾሩን ኣጽዋሩን እናተቐባበለ፡ ኣብ ሓደ 
ለይቲ - ጸላም ከይተቐልዐ፡ ኣብ ሕጂ-
ሕጂ - ይጽባሕ ከይተባህለ፡ ኣብ ዓድ-
ዒለ ኣብ ሕምብርቲ ግንባር፡ ኣብ ገደና 
ኣባይ - ወቚሮ ማይ ኣጣል፡ ከም ኣብ 
ከብዲ ገበል - ኣብ ከብዲ ጸላኢ፡ መንገዲ 
10 ሰዓት ብለይቲ፡ ብዘይትንፋስ ብዘይ 
ዕረፍቲ።  
ኣብ ዘይሰዓቶም - ኣብ ዘይትጽቢቶም 

ከም’ቲ ኣመሉ፡ ጽቕጥ - ስሉኽ ኢሉ፡ 
ኣብ ኩርዅሮ ኣብ ትሽቱሾም፡ ኣብ 
መዳቕሶ እግሪ ታንክታቶም፡ ሕውስ 
እናበሎም ከም’ዛ ዘየለ፡ ናይ ዜሮ 
ሰዓት ከቋምት ምስ ውሽጡ እናዕለለ፡ 
ዕላሎም እናሰምዐ፡ ትንፋሱ እናሓብአ፡ 
በቃ ሽዑ ወዲኡዎ ነበረ። ኣጽዋሮም 
ብሓደ-ክልተ እናቘጸረ፡ ከም ናቱ ከም 
ዋና፡ ልቡ እናበለ “ተዓዊቱላ ውድብና፡ 
ደልዲሉ ዕጥቅና፡ ሰዊዱ ሓይልና፡ 
ተወቒዑ ሸቶና።” 
ሓየት ከም ዝተተርኣሱ 

ኣይተሰወጦምን፡ ሞትን ሂወትን ከም 
ዝተፋጠጣ ኣይገመቱን፡ ንሱ ምስኣቶም 
ተላሒጉ ከሎ፡ እናማዕደዉ ናብ’ቲ 
ርሑቕ ማዕዶ፡ ቢኤም እናዝነቡ ንዓኡ 
ክረኽቡ፡ ታንክታት ኣቕኒዖም ስግር 
ድፋዕ ክድብድቡ፡ ቀደም ኣብ ጉንዲ 
እዝኖም በጺሑ፡ ብውሽጡ እናስሓቐ 
ይዕዘቦም ነይሩ። 

ኣብ ኣንፊ ተሓንበለ ብውሽጡ 
እናስሓቐ፡ ካዕካዕታኡ እናወሓጠ። 
ብማዕዶ እናሸንበቡ፡ ‘በለው - በለው’ 
ክብሉ፡ ትም ኢሉ ይርእዮም፡ ኣብ 
ዝባኖም ለጊቡ፡ ኣብ ሃታ ሃታ ከለዉ 
ከጽንዑ ቀዳማይ ግንባር፡ ኣብ ተኩስተኩስ 
ከለዉ ቡምባ ምቅብባል፡ ዓቕሊ ክኢሉ 
ብዓቕሊ፡ ከም ጽላሎት ተነጺፉ ኣብ 
ምድሪ፡ ሰዓቱ ክጽበ ክደፍኣሎም መዓት፡ 
ብሓጻራ እናረሓቐቶ ናይ ዜሮ ሰዓት፡ 
ኣብየት ርእሰ-እምነት፡ ኣቤት ስነ-ስርዓት፡ 
ዘይከኣል ዓቕሊ ዘይውዳእ ትጽቢት፡ 
ኣብ ሕቝፊ ጸላኢ እናንጸላለወ ሞት፡ 
ገጥ - ሰጥ - ጸጥ!! 
ኣብ ዘይሰዓቶም ኣብ ሰዓቱ፡ ኣብ 

ዘይትጽቢቶም ኣብ ውራይ ናቱ፡ ሰብ 
ነገሩ ኣብ ሕልሚ፡ ንሱ ኣብ ጋህዲ፡ 
ንሳቶም ናብ ሰልሚ፡ ንሱ ግን ኣብ 
ስጕሚ፡ እቲ ዝፈጠሮ ተፈጥሮ ብድቁሱ፡ 
ኣብ ጸላምን ረመጽን ነጊሱ፡ ገና ምስ 
ትንፋሱ፡ ንሞት ተቐቢሉ፡ ስርዓተ-
ቀብሮም ኣርጊጹ፡ ከይዘበጦም ስዒሩ፡ 
ሂወቱ ኣሕሊፉ ክቐብሮም ነቒሉ፡  ኣብ 
ሰገነት ከም ዝነብር ኣጥሊሉ፡ ከረድኦም 
ብተግባር፡ ክነግሮም ብትንፋስ፡ ኣብ 
መንጎ ሰብን ፈጣሪን ምንባሩ፡ ከም ኩሉ 
ሰብ ዘይምዃኑ፡ እናሞተ ከም ዝነብር 
እምበር፡ እናነበረ ከም ዘይመውት፡ 
ብጭቡጥ ከርእዮም፡ ብግብሪ ክነግሮም። 
እቲ ብድሮኡ፡ ምድሪ ብብርሃኑ፡ 

ሰማይ ብሰላሙ፡ ዕርዶም ብቕሱኑ፡ 
ንሳቶም ኣብ ዕርዲ፡ እቲ ነብሪ ኣብ 
ርሑቕ መንገዲ፡ ብኽሻፋ ኣማዕድዮም 
ዘይረኽቡዎ ኣሰሩ፡ ሰገጥ ከይብሉ’ኳ 
ርሒቑ ሰፈሩ፡ ሰብ ምዃኑ ምስ ኣመኑ፡ 
ኣበይ ኢሎሞ ወዮ ዓቕሙ፡ ከም’ቲ 
ከም ናቶም ሰብ’ዚ ቍንጣሮ ዓቕሚ፡ 
ካብ ከውሊ እምባታት ካብ ምጥፋእ 
ምድሪ፡ ኣይሰሙን ኣይሳልስቲ ኣብ ሓደ 
ለይቲ፡ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ባሕሪ 
ጐላጕል፡ ተናጢሩ ክሓድር፡ ኣበይ 
ክሓስቡዎ፡ ከመይ ክግምትዎ፡ ኣበይከ 
ኢሎሞ ውቅያኖስ ከም ዘይእግሞ፡ 
ዘኢትነገር ጉዕዞኡ መዓስ በዓል ክልተ 
ብልሒ ኣሚኖሞ፡ ሓንሳብ ዕላማ ምስ 
በለ ንኹሉ ከም ዝዓምሞ፡ ልዕሊ 
ትንፋሱ፡ ሃገር ከም እተሕምሞ። 
ኣብ’ቲ ከውታስ በሉ፡ ኣብ ቱሽቱሾም 

ነይሩ፡ ጐላጕል ኣሚኖም ሰብ ዘይሰግሮ፡ 
ሓጻውን ኣሚኖም ኣዳም ዘይስዕሮ፡ ኣብ 
ሕልሚ ከለዉ ኣብ ብዕጋገ፡ ኣብ ድቃስ 
ከለዉ ኣብ ውሻጠ፡ ኣብ ሓለዋ ከለዉ 
ኣብ ግንባር፡ ደጀን ሓዚኦም - ቦታ 
ሰላም፡ ብድቁሶም - ብድቁሱ ዕርዲ፡ 
ኣፈሙዝ ጋህ ኢሉ ተረግሪጉ ፈንጂ፡ 

ኣብ ሕንብርቲ ቅሳነት ዘሳፍሐ እዚ፡ 
ያኢ ከወሃህድ ራድዮኡ ከፊቱ፡ ንየማን 
ንጸጋም ክውድን ሰራዊቱ፡ ካብ’ቲ 
ዕቑር ሓይሉ፡ ረዳት ኣበጊሱ፡ ናብ’ቲ 
ርሑቕ ግንባር - መስመር ምክልኻል፡ 
ኣብ ክሽነኡ ዝተጻወደ ፈንጂ፡ ኣብ 
ድሕሪ ዕርዱ ዝተደጐለ ቍልዒ፡ ኣበይ 
ፈሊጡዎ ሽዑ ከም ዝቃጸል። 
ኣብ ከበሮ ኣእዛኖም ኣይሂ ተዅሲ፡ 

ኣብ ርእሲ’ቲ ሕልሚ፡ ኰይኑዎም 
ሕልሚ፡ ኣብ ርእሲ ዘይምእማን 
ዘይእመን ጎንፊ፡ ደሃይ ምስ ገበረ 
እዋን ኣብ ምውግሑ፡ ኣብ ምርብራብ 
ጐላጉል እናበሉዎ ረብሪቡ፡ ኣብ ናደው 
ምስ በሉ ኣመና ውሒዱ፡ ከመይ ኢሉ 
ክነቅል ግልጽ ክብላ ሰምሃር፡ በየናይ 
ዓቕሚ ክሰግሮ ውቅያኖስ ጎላጉል፡ 
ተባሂሉ እንድዩ ምሒር ኣስካሕኪሑ፡ 
ብጨው ሳሊና ሰኪሑ፡ ብጸሓይ ባሕሪ 
ተገኒሑ፡ ብኮልቦ ዲሶሎ ተዛሕዚሑ፡ 
ምሒሉ ጥሒሉ ፈጊዱ ንሓዋሩ፡ 
ዝስንብድ ዝደሃል ባጽዕ እንተ ዘኪሩ። 
ነገር ከም ገለ ኰይኑ፡ እቲ ዓንተር ዕርዲ 
- እምባ ከንቴባይ ፈዚዙ፡ ዒላ ገመድ 
ተነዛኒዙ፡ ሩባ ቅንጻል ተሰጊሩ፡ ጐላጉል 
ሸባሕ ብናህሪ ነብሪ ሓጺሩ፡ ተፈጥሮ 
ኢዱ ሂቡ፡ ቅድሚ ሰብን ሓጻውንን 
ቅርጺ መሬት ተመሊኹ። 
ኣዛዚ የለ ተኣዛዚ፡ ሓባሪ የለ ሰማዒ፡ 

ተበታቲኑ መሓውር ምስ ርእሲ፡ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዘይንቕንቖ 
ዕርዲ፡ ጻጸ ዘየስሉኽ ቀጽሪ፡ ካላስ!- 
ከም ዘይነበረ፡ ከም ዘይተነድቀ ከም 
ዘይተኣምነ፡ ኣብ ሓደ ለይቲ፡ ታባ ዓድ 
ዒለ ዋና ምስ ቀየረ፡ ‘ጽርግያ ተበትከ 
- ጽርግያ ተቘርጸ’ ምስ ኰነ፡ ምዑት 
ዋና ጋሕተላይ ምስ ኰነ፡ ሽዑ’ባ ገደደ፡ 
ዓሪጉ ስንባደ፡ ጽርግያ ጋሕተላይ መዓት 
ምስ ወለደ፡ ክልተ ዝብልሑ ሴፍ ምስ 
ተመዘ፡ ከብዲ ሓርማዝ በትቢቱ ናብ 
ክልተ ምስ ጠመተ። 
ኣንፈቱ መቒሉ፡ ዝባን ንዝባን 

ተወሃሂቡ፡ እቲ ሓደ ናብ ዓቐብ ናብ 
ዝባውንቲ፡ እቲ ሓደ ናብ ቍልቍል 
ናብ ታሕቲ፡ እቲ ሓደ ንኸበሳ እቲ ካልእ 
ናብ ባሕሪ፡ ካብ ዓንዲ ሕቘ ተሊሙ 
ናብ ርእሲ፡ ካብ ከብዲ ተሊሙ ናብ 
እግሪ፡ ኣብ ክልተ ከፊሉ ከም ጕዚ፡ ‘ዚ 
ንዓይ ‘እዚ ንዓኻ፡ ቍልቁል ዕማመይ 
ዓቐብ ዕማምካ፡ ምስ ኰነ እቲ ገስጋስ፡ 
ክልተ ብዝብልሑ ሴፍ፡ ተናዊጻ ሰምሃር፡ 
ባጽዕ እንክትጸዓር፡ ደንጎሎታት ርዒዱ፡ 
ብሕቘን ብፊትን ሓዊ ተኣጒዱ።

                      ይቕጽል  ይቕጽል

ጥዑምዝጊ ተስፋይጥዑምዝጊ ተስፋይ
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  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

“ዕላማና፡ ውሕስነትን ድሕነትን መግቢ ንምርግጋጽ’ዩ” ኣቶ ጸጋይ ገብረማርያም
መግቢ፡ ንኽንነብር ካብ ዘድልዩና 

መሰረታውያን ቀረባት ሓደ እዩ። 
መግቢ ብዘይካ ቀጻልነትና ምውሓስ፡ 
ጸዓት ኣብ ምሃብን ሕማማት ኣብ 
ምክልኻልን እውን መሪሕ ተራ 
ኣለዎ። ስለዚ፡ ቀረብ መግቢን ብህይወት 
ምቕጻልን ሓድሕዶም ስለዘይነጻጸሉ፡ 
ካብ ውልቀ-ሰብ ክሳብ መራሕቲ ሃገራት 
ነዚ ንምርግጋጽ ወትሩ ከይሰልከዩ ኣብ 
ሓያል ጻዕሪ ምስ ተጸምዱ እዮም። 
‘ንኹሉ ዜጋ እኹል ቀረብ መግቢ. . 
.’ ዝብል ወፍሪ፡ ኣብዚ እዋን ‘ድሕነቱ 
ዝሓለወ መግቢ ምምጋብ’ ናብ ዝብል 
ምዕራፍ ይሰጋገር ኣሎ። ብኣኡ 
መንጽር፡ ካብ እንስሳታት ዝርከብ 
መግቢ ስጋ ጥዕናኡን ንጽህናኡን እንተ 
ዘይተሓልዩ፡ ኣብ ጥዕና ደቂ-ሰብ ዘኸትሎ 
ኣሉታዊ ሳዕቤን ከቢድ እዩ። 

እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ 
ዓምዲ ‘ፍኖት’፡ ንኣስታት ርብዒ ዘመን 
ዝኣክል ኣብ እተፈላለየ ዕማማት ሕክምና 
እንስሳ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ምርምር 
ብቕዓት ስጋ እንስሳ ምስ ዝነጥፉ ዘለዉ 
ኣቶ ጸጋይ ገብረማርያም ዘካየድናዮ 
ቃለ-መሕትት ቀዳማይ ክፋሉ ናባኹም 
ነብሎ ኣሎና - ሰናይ ንባብ፡-

 ሕራይ ኣቶ ጸጋይ፡ ፈለማ ምስ ሕራይ ኣቶ ጸጋይ፡ ፈለማ ምስ 
ድሕረ-ባይታኹምዶ ከተላልዩና? ድሕረ-ባይታኹምዶ ከተላልዩና?   
ኣብ 1970 ኣብ ኢትዮጵያ - ደብረ-

ዘይቲ ኣብ ዝበሃል ቦታ፡ ብሓፈሻዊ 
ሕክምና እንስሳ ብኣድቫንስ ዲፕሎማ 
ተመሪቐ። ብድሕሪ’ዚ ኣብ ክፍለ-ሃገር 
ጎንደር ተመዲበ፡ ክሳብ 1974 ኣብ 
ዝተፈላለየ ኣውራጃታት ተሓጋጋዚ 
ሓኪም እንስሳ ኰይነ ሰሪሐ። ቀጺለ 
ናብ ኬንያ ብምኻድ፡ ንሽድሽተ 
ወርሒ ዝኣክል ኣብ ምርምር ስጋ 
እንስሳ ዘተኰረ ትምህርቲ ቀሲመ። 
ኣጋጣሚ ኰይኑ ካብኡ ምስ ተመለስኩ 
ናብ ኣስመራ ስለዝተቐየርኩ፡ ካብ 
1975 ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ 
ዓውዲ ሕክምና እንስሳ፡ ብፍላይ ድማ 
ኣብ ምርምር ውጽኢት ጸባን ስጋን 
ብእተፈላለየ ጽፍሒ ሓላፍነት እሰርሕ 
ኣለኹ።
ኣብ ምርምር ውጽኢት ስጋን ጸባን 

ኣብ ዝሰራሕኩሉ ሓያሎ ዓመታት፡ 
ኣብቲ ‘ማቻላዮ’ ብዝብል መጸውዒ 
ዝፍለጥ ኣሃዱ ምሕራድ ጥሪት ዞባ 
ማእከል ዋና ኢንስፐክተር ኰይነ ን30 
ዓመታት ድሕሪ ምግልጋል፡ ካብ 2020 
ንደሓር ድማ ኣብ ፋብሪካ ውጽኢት 
ጸባን ስጋን ኣስመራ ከም ዋና ክኢላ 
ምርምር ስጋ ኰይነ እሰርሕ ኣለኹ። 

ክኢላ ምርምር ስጋ 
ኣቶ ጸጋይ ገብረማርያም

ቀዳማይ ክፋል

 ኣብ ኣሃዱ ምሕራድ ጥሪት ዞባ  ኣብ ኣሃዱ ምሕራድ ጥሪት ዞባ 
ማእከል እተካይድዎ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ማእከል እተካይድዎ ሓፈሻዊ ንጥፈታት 
ኣብ ምንታይ ዘተኰረ እዩ?ኣብ ምንታይ ዘተኰረ እዩ?
ኣብ መርመራ ስጋ እቲ ቀንዲ 

ኣተኲርና እንሰርሓሉ፡ ተመሓላለፍቲ 
ሕማማት ካብ እንስሳ ናብ ሰብ፡ 
ከምኡ’ውን ካብ እንስሳ ናብ እንስሳ 
ንኸይሰጋገር ሓያል ቁጽጽር ምክያድ 
እዩ። ዕላማና፡ ሕብረተ-ሰብ ጥዕናኡ 
ዝተሓለወ ንጹህ ስጋ ንኽምገብ እዩ። 
ስለዚ፡ ነቶም ተመሓላለፍቲ ሕማማት 
ኣብ ክልተ ጉጅለ ከፊልና ኢና 
እንርእዮም። ፈለማ ነቶም ካብ እንስሳ 
ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት (ሕማም 
ነፍሪ፡ ዓባይ ሰዓል፡ ሕማም ምቑላዕ፡ 
ውሽጣውን ግዳማውን ባልዓት. . . 
ወዘተ) ንኸይሰጋገሩን ከይራብሑን 
ብቐዳምነት ንሰርሕ። ነቶም ዝጋጥሙ 
ሕማማት ምሉእ-ብምሉእ ከነጥፍኦም 
እንተዘይክኢልና ድማ፡ ቁጽሮም ከም 
ዝውሕድ ንገብር። ብተወሳኺ፡ ኣብ 
ዝተናውሐ እዋን ህላወኦም ከምዘኽትም 
ንምግባር ኣበርቲዕና ንሰርሕ። 
 ኣብ መስርሕ ቁጽጽር እቶም ቀንዲ 

ዘጋጥሙና ሕማማት፡ ሕማም ዓባይ 
ሰዓልን ሕማም ምቑላዕን እዮም። እዞም 
ሕማማት ከቢድ ሳዕቤን ከየኸትሉ 
ሓያል ቃልሲ ብምክያድ፡ ኣብ ዝተወሰነ 
ቦታ ተሓጺሮም ከም ዝጠፍኡ ይግበር። 
ብፍላይ ኣብ እዋን ምሕራድ፡ እቶም 
እንስሳታት ውሽጣዊ ክፍሊ ኣካላቶም 
ስለዝኽፈት፡ ነቲ ስጋ ብደቂቕ 
ንኽንፍትሾ ምቹእ ባይታ’ዩ ዝፈጥር። 
ስለዚ፡ ሓድሽ ምልክታት ሕማም ምስ 
እንርኢ፡ ንኽፍሊ ሕክምና ሓበሬታ 
ብምሃብ ኣብ ምጥፋኡን ምቁጽጻሩን 
ኣተኲርና ንሰርሕ።  
 እቶም ኣብ ካልኣይ ጉጅለ ዝምደቡ 

ከኣ፡ ካብ እንስሳ ናብ እንስሳ ዝመሓላለፉ 
ተራባሕቲ ሕማማት እዮም። እቶም 
ሕማማት ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ኣሉታዊ 
ጽልዋ ከየኸትሉ ሓያል ጻዕሪ ነካየድ። 
ንኣብነት፡ ሓደ ካብ’ዞም ተመሓላለፍቲ 
ሕማማት ጉልሓይ እዩ። ምልክታት 
ናይ’ዚ ሕማም ፈለማ ምስ ተራእየ ምስ 
ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር፡ 
ክታበት ብምዕዳልን ዝተፈለለየ ናይ 
ውሸባ ሜላታትን ብምትእትታው 
ከነጥፍኦ ክኢልና ኢና። ከም ውጽኢት 
ናይዚ ድማ፡ ኣብዚ እዋን ሕማም 
ጉልሓይ ጠቕሊሉ ካብ ሃገርና ከም 
ዝጠፍአ ተኣዊጁ ኣሎ። ውጽኢት 
ናይቲ ዘካየድናዮ ውሁድ ስራሕ፡ 
ብድሕሪ ሕጂ’ውን ክኽሰቱ ንዝኽእሉ 
ሕማማት ከነወግዶም ከም እንኽእል 
ምሉእ ተስፋ ዝሃበ እዩ ነይሩ።

 ከምኡ’ውን ሕማም ሳንቡእ ካብ 
እንስሳ ናብ እንስሳ ዝመሓላለፍ ዓይነት 
ሕማም እዩ። እዚ ሓደገኛ ሕማም’ዚ፡ 
ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ኣሃዱ 
ምሕራድ ከብቲ ዞባ ማእከል (ማቻላዮ) 
ከነለልዮ ክኢልና ኢና። እተን በቲ 
ሕማም ዝተጠቕዓ ከብቲ፡ ካብ ኢትዮጵያ 
ተሳጊረን ዝመጽኣ እየን ነይረን። እተን 
ጥሪት ብነጋዶ ተዓዲገን ናብ ቤት-ሕርዲ 
ምስ መጽኣ፡ እቲ ሕማም ከየስፋሕፍሐ 
እንከሎ ብኣጋኡ ፈሊጥናዮ። እተን 
ብኸባቢ ባዳ ናብ ሃገርና ዝኣተዋ ጥሪት፡ 
ኣስታት ሓደ ሽሕ ኪሎ ሜተር ተጓዒዘን 
ክሳብ ኣስመራ ዝኣትዋ፡ እቲ ኣብ ነብሰን 
ዝነበረ ሕማም ክልለ ኣይተኻእለን 
ነይሩ። እንተዀነ፡ ኣብ ቤት-ሕርዲ 
ምስ ኣተዋ ብተደጋጋሚ ይህንጥሳ 
ብምንባረን ክንጥርጥረን ክኢልና። ኣብ 
ሳንቡእ ናይ’ታ ቀዳመይቲ ዝተሓርደት 
ከብቲ ናይ ሕማም ምልክት ምስ 
ተዓዘብና ከኣ፡ ነቲ ሳንቡእ ናብ ቤተ-
ፈተነ ብምልኣኽ ህላወ ናይ’ቲ ሕማም 
ክረጋገጽ ተኻኢሉ። በዚ መሰረት፡ ነተን 
ብድሕሪአን ዝመጽኣ ዝነበራ ኣስታት 
200 ከብቲ ገና ናብ ከበሳ ከይደየባ 
እንከለዋ፡ ኣብ ጋሕቴላይ ከም ዝውሸባ 
ተገይሩ። 
ካብ’ተን ዝሓመማ ከብቲ ዝተወስደ 

ቅምሶ፡ ንዝበለጸ መርመራ ናብ ፈረንሳን 
ብሪጣንያን ተላኢኹ እዩ። ውጽኢት 
ናይ’ቲ መርመራ፡ እቲ ሕማም ኣብ’ተን 
ጥሪት ከምዘሎ ዘረጋግጽ ኰይኑ ምስ 
ተረኽበ ድማ፡ ነቲ ሕማም ንምጥፋእ 
ንሸሞንተ ኣዋርሕ ዝኣክል ተረባሪብና። 
ካብ ብሪጣንያ ከይተረፈ’ውን ሓደ 
ክኢላ ብምምጻእ፡ ነቲ ሕማም 
ንምቁጽጻር እተፈላለየ ንጥፈታት 
ኣካይድና። ነተን ብኸቢድ ዝተጠቕዓ 
እናወገድና፡ ነተን ምሉእ-ብምሉእ ካብቲ 
ሕማም ናጻ ዝዀና ድማ እናሕለፍና፡ 
ብቑዕ መርመራታት ብምክያድ እቲ 
ሕማም ከይተዘርግሐ እንከሎ ክንቆጽዮ 
ክኢልና።
ብሓፈሻ እቶም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ 

ዝመሓላለፉ ሕማማት፡ ጸባ ብምስታይ፡ 
ስጋ ብምብላዕን ብምትንኻፍን 
ንኸይሰጋገሩ ብልዑል ትዅረት ኢና 
ንሰርሕ። እቲ ኻልኣይ ድማ፡ ካብ 
እንሳሳ ናብ እንስሳ እናተመሓላለፉ 
ሃብቲ ጥሪትና ንኸየዕንዉ ዝተፈላለየ 
ሜላታት ብምኽታል ንቈጻጸሮም። 
ብተወሳኺ፡ ካብ ጐረባብቲ ሃገራት 
ንዝመጽኣ ጥሪት ብምፍታሽ እውን፡ 
መበገስን ጠንቅን ናይ’ቶም ዝኽሰቱ 
ሕማማት ብምጽናዕ ንዝምልከቶ ኣካል 
ሓበሬታ ነስንቕ።

 ናብ ህዝቢ ዝቐርብ ስጋ ብቕዓቱ  ናብ ህዝቢ ዝቐርብ ስጋ ብቕዓቱ 
ንምርግጋጽ፡ እንታይ ሜላታት ኢኹም ንምርግጋጽ፡ እንታይ ሜላታት ኢኹም 
እትጥቀሙ?እትጥቀሙ?
እተን ካብ እተፈላለየ ቦታታት 

ዝመጽኣ ጥሪት፡ ጥዕናአን ንምርግጋጽ 
እንጥቀመሉ ሜላ ኣሎ። ብቐዳምነት 
ቅድሚ ሕርዲ ዝግበር መርመራ ኣሎ። 
እተን ክሕረዳ ዝተቐረባ ጥሪት፡ ቅድሚ 
ሕርዲ ኣብ ዘሎ 24 ሰዓታት መጽናዕቲ 
ይካየደለን። ቅድሚ ምሕራደን፡ ውሒዱ 
እንተተባህለ ን12 ሰዓታት ዝኣክል ኣብ 
ቀጽሪ ቤት-ሕርዲ ክጽንሓ ይግደዳ። 
በዚ መሰረት፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ለይቲ 
ኣብ ጥዕናአን ለውጢ እንተኣርእየን 
ወይ’ውን ሞይተን እንተሓዲረን 
ፈተሻ ነካይድ። ንኣብነት፡ ጥሪት 
ሞይቱ እንተሓዲሩ፡ ፈለማ ብሕማም 
ነፍሪ ተጠቒዑ ከይከውን ንጥርጥር። 
ምኽንያቱ፡ እቲ ሕማም ብሃንደበት 
ዝቐትል ስለዝዀነ። በዚ መሰረት፡ እቲ 
እንስሳ ምልክት ናይቲ ሕማም ከየርኣየ 
ክመውት ይኽእል። ስለዚ፡ ነቲ ዝሞተ 
እንስሳ ምልክታት ከይህልዎ ኣጸቢቕና 
ኢና ንፍትሾ። ካብ እዝኑ ደም ወሲድና 
ናብ ቤተ-ፈተነ ብምልኣኽ መርመራ 
ይካየደሉ።
 እቲ መስርሕ መርመራ እንተወሓደ 

ሓደ ሰዓት ይወስድ። ጠንቂ ናይ’ቲ ሞት 
ሕማም ነፍሪ ኰይኑ እንተተረኺቡ፡ 
እቲ ሕርዲ ንዝተወሰነ ሰዓታት ወይ 
መዓልታት ክቋረጽ ይኽእል። ብዘይካ’ዚ፡ 
እተን ንሕርዲ ተቐሪበን ዝነበራ ጥሪት 
ንዝተወሰነ ግዜ ከምዝውሸባ ንገብር። 
ኣብ ክንድአን ድማ፡ ካልኦት ከብቲ 
ኣምጺእና ኣብ ቀጽሪ ቤት-ሕርዲ 
ን12 ሰዓታት ጽኑዕ ምክትታል ድሕሪ 
ምክያድ፡ ጠለብ ህዝቢ ንምምላእ ግቡእ 
መስርሓት ዝሓለፈን ብቕዓቱ ዝሓለወን 
ስጋ ናብ ዕዳጋ ከም ዝቐርብ ንገብር። 
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ብሕማም ነፍሪ ተጠቒዑ 
ዝሞተ ከብቲ ብቐሊል መንገዲ ኣይኰነን 
ዝውገድ። ብሓዊ ተቃጽሎ ወይ ክልተ 
ሜትሮ ዝዕምቈቱ ጉድጓድ ኵዒትካ እዩ 
ዝቕበር። ምኽንያቱ፡ ኣብ ቃልዕ ቦታ 
እንተተጓሒፉ ዝገደደ ሳዕቤን ከኸተል 
ስለዝኽእል።  
 እቲ ካልኣይ ብቕዓት ስጋ 

እነረጋግጸሉ ሜላ ድማ፡ ድሕሪ ሕርዲ 
ዝግበር ዝርዝራዊ መርመራ እዩ። ፈለማ 
እቲ ከብቲ ክሕረድ እንከሎ፡ ነቲ ካብ 
ኣካላቱ ዝፈስስ ደም ሕብሩ ንምልከት። 
ብዘይካ’ዚ፡ ደም ብግቡእ ፈሲሱዶ 
ኣይፈሰሰን ንምርግጋጽ እውን ኣተኲርና 
ንዕዘብ። ክሕረድ እንከሎ ደም ብቐጥታ 

እንተዘይፈሲሱ እቲ ጥሪት ረስኒ ከም 
ዝነበሮ ስለዘመልክት፡ ሕማም ክህሉዎ 
ከምዝኽእል ንጥርጥር። ካልእ፡ ጽክታት 
ብምምልካት እውን ነቲ ኣካላት 
ናይቲ ጥሪት ብደቂቕ ንፍትሾ ኢና። 
ብሓፈሻ፡ ንኹሉ ኣካላት ናይ’ቲ እንስሳ 
ብግቡእ ብምምርማር ጥዕናኡ ክረጋገጽ 
ይኽእል። ነፍሲ-ወከፍ ጥሪት በቲ ግቡእ 
መስርሓት ሓሊፉ ጥዕናኡ ምሉእ 
ብምሉእ ምስ ተረጋገጸ ከኣ፡ ስጋኡ “ሰብ 
ክምገቦ ይኽእል’ዩ” ዝብል ማሕተም 
ተገይሩሉ ናብ ዕዳጋ ይቐርብ። እቲ 
ጥዕናኡ ዘጠራጥር ስጋ ድማ፡ ኣብ 
መጽንሒ ክፍሊ ከም ዝዕቀብ ይግበር። 
ኣብ መጽንሒ ክፍሊ ንኣስታት 12 
ሰዓት ክጸንሕ ኣለዎ ንዝብል መምርሒ 
ተኸቲልና፡ እቲ ስጋ ጽፈቱን ጥዕናኡን 
ክሳብ ዝፍለጥ ኣብኡ ተዓቂቡ ይጸንሕ። 
እቲ ስጋ እንተዘይጸፊፉ፡ እቲ ከብቲ 
ሓደገኛ ሕማም ከምዝነበሮ ዘመልክት 
ስለዝዀነ፡ ንመርመራ ናብ ቤተ-ፈተነ 
ይለኣኽ። ኣብ ቤተ-ፈተነ ብቕዓቱ 
ብቐሊሉ ክረጋገጽ እንተዘይክኢሉ ድማ፡ 
ጠቕሊሉ ከም ዝውገድ ይግበር።                                                               
                  ይቕጽልይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV 
ሰዓት     መደብ

12፡00   ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55   ዉድድር ሓፈሻዊ 
          ፍልጠት ቡያ 44 ክፋል
13፡30   (ዜና ዓረብ)
13፡40   ዕላል ጥበባት   
14፡20   TECH IN-SIGHT
14፡55   ዶክመንታሪ
15፡25   ፓኖራማ                         
16፡55   ናትራን 1ይ ክፋል 
17፡00   ዜና (ትግርኛ)                                                                       
17፡15   ደርፊ  
17፡30   ዜና (ዓረብ)                                                                            
17፡40   ናትራን 2ይ ክፋል
19፡30   ፊዮሪና             
20፡00   ዜና (ትግረ)
20፡15   ተኸታታሊት ፊልም ሕልና
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   ተኸታታሊት ፊልም 
          ቀለቤት ልቢ  
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡15   መደብ ሌላ 
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)
22፡40   እትመት ሲት-ኮም
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ዝኽሪ መበል 33 ዓመት 
ስርሒት ፈንቅልዲዛይን -ታእዛዝ ኣብርሃ 

ስእሊ ኣርካይቭ
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ሸባብሸባብ
ሃሃ ማማ መመ ተተ ኤኤ

ሸባብሸባብ
ሪፖርታዥሪፖርታዥ

“መንእሰይ ይንቃሕ፡ ይወደብ፡ 
ይዕጠቕ!” ዝብል መሪሕ መትከል 
ሃማመተኤ፡ ብግብሪ ንምንጽብራቕ 
ሓያሎ ንጥፈታት’ዮም ዝዕመሙ። 
ፍልጠትን ሞያን ዝሰነቐ ድሉው 
መንእሰይ ምዅኳስ ክበሃል ከሎ፡ 
ኣብቲ ምዕጣቕ ዝብል ኣምር 
ይሕቆፍ። ነብሱ ከለሊ፡ ደረጅኡ 
ከበርኽ፡ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውዲ 
ኣፍራይ ንክኸውን፡ እቲ መሰረት 
ንሱ ስለ ዝኾነ’ዩ ኸኣ ነዚ ዝድፍኣሉ። 
ኣብ ውሽጢ’ቲ ገፊሕ ሃገራዊ መቓን 
ተሓቒፉ፡ ንሰብኣዊ ዓቕሚ ዓይነታዊ 
ንምግባሩ ዝሰላሰል ንጥፈት ማሕበር 
ከኣ’ዩ። ኣብ ነንበይኖም ዓውድታት 
ካብ መሰረታዊ ክሳዕ ዝበረኸ ደረጃ 
ዝኸይድ ዝርግሐ እውን ኣለዎ።

ሃማመተኤ፡ ቀዳምነት ሰሪዑ 
ብኣተኩሮ ካብ ዝሰርሓሎም 
ተግባራት ኪኖ’ቶም ኣብ ጸቢብ 
እንተ’ላይ ኣብ ገፊሕ ውዳበ ዝርከቡ 
ኣባላቱ፡ ጎድኒ ጎድኒ’ቲ ዕለታዊ 
ንጥፈታት ስርሖም ምንጪ መደለቢ 
ዓቕሚ ንምዃን፡ ብዙሕ ከም ዘሳለጠ 
ህሉውን ሕሉፍን ጉዕዝኡ ይምስክር። 
እዚ ከይተባተኸን ብሰፊሕ ዝርግሐን 
ዝሳለጥ ዘሎ ዕማም፡ ኣብ ተቛደስቲ’ቲ 
ዕድል ዝዕቀን ውጽኢት ይህብ ከም 
ዘሎ፡ ካብ ግንዛበ ዝኾነ እውን ስዉር 
ኣይኮነን።

ንጽል ኣብነት ናይዚ እታ 
ብኣላይነት ሃማመተኤ ትካየድ 
ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ዓረብ፡ ዓርቢ 
6 ጥሪ 2023 ንኣስታት ሽዱሽተ 
ኣዋርሕ ዘሰልጠነቶም ተመሃሮኣ፡ 
ኣብ ኣዳራሽ ዳዕሮ ዘተ መንእሰያት 
ስነ-ስርዓት ምረቓ ኣካይዱ። እቲ 
መቕርብን ዕዱማት ኣጋይሽን 

ብሓፈሻኡ፡ ሃማደኤን ሃኮሰኤን 
ከኣ ብፍላይ ብምውህሃድ ዝተበገሰ 
መደብ፡ ኣተባባዒ ኣንፈት ስለ ዝሃበ 
ኣብ ካልኣይ ግዜ ን24 ተመሃሮ 
ተቐቢሉ ምሂሩ መሪቑ። ኣገዳስነት 
ናይቲ መደብ ኪኖ’ቲ ኣብ’ቲ 
ማእከል ዝውሃብ ስሩዕ መደባት፡ 
እወታዊ ጽልውኡ እውን ኣብ 
ካልኦት ብግብሪ እናዓበየ ክመጽእ 
ምጽንሑ ኣቶ ኣሕመድ ብኣብነት 
ኣሰንዩ ይገልጽ። ድምር ውጽኢት 
ናይዚ ኣተባባዒ ጉዕዞ ከኣ፡ ክልተ 
ደረጃታት ዝሰገሩ ናይ ሳልሳይ ደረጃ 
ተመሃሮ ዝርከብዎም 103 ተመሃሮ፡ 
ኣብቲ ስነ-ስርዓት ምረቓ ክበቕዑ 
ከም ዝኸኣሉ ኣተሓሒዙ የነጽር።

ቋንቋ ንምምዕባል ናይ ምስማዕ፡ 
ምዝራብ፡ ምንባብ፡ ምጽሓፍ ዓቕሚ 
ንምዕባይ ዝውሃብ ሜላ ትምህርቲ’ዩ 
ዝዝውተር። ቤት ትምህርቲ ቋንቋ 
ዓረብ ሃማመተኤ ነዚ ተኸቲላ፡ 
ብደረጃታት ዝተኸፋፈለ መንገዲ’ያ 
ትጥቀም። ንቀዳማይን ካልኣይን 
ደረጃታት ነፍሲ-ወከፍ ከክልተ ሰዓት 

ኣብ ስሙን ሰለስተ እብረ፡ ንሳልሳይ 
ደረጃ ሓደ ሰዓት ንሰለስተ እብረ’ያ 
ተምህር። ተመሃሮ ንመሰረታዊ 
ስዋስው ሰኒቖም ኣብ ርክባቶም 
ቅልጡፍ ለውጢ ምእንቲ ክረኽቡ 
ዝያዳ ናይ ዝርርብ ዓቕሞም ንምዕባይ 
ዓሊማ ጸቒጣ’ያ ትሰርሕ። ደረጃታት 
እናሰገሩ ብዝኸዱ መጠን ክሳዕ ካብን 
ናብን ዓረብን ትግርኛን ንኽትርጉሙ 
ዘኽእል ዓቕሚ ንኸጥርዩ ትጽዕር። 
ከም ውጽኢት ናይዚ ሜላ ኣብቲ 
ድሙቕ ስነ-ስርዓት መመረቕታ፡ 
ብተመሃሮ ዝቐረቡ ግጥምታት፡ 
መደረታት፡ ሓጸርቲ ድራማታት 
ነቲ ጻዕሪ ብተዓቃኒ ሸነኹ ዝልክዑ 
ጭቡጥ መርኣያ’ዮም ነይሮም። 

ኩሎም ሰልጠንቲ ሰራሕተኛታት 
ምስ ምዃኖም፡ ነቲ ዝያዳ ኣተኩሮን 
ጻዕርን ዝሓትት ትምህርቲ ምእንቲ 
ክኸስብሉ፡ ሕልፊ ከም ዝጸዓሩ 
ውጽኢቶም ህያው ምስክር’ዩ። 
ግዚኦም ወዲኖም፡ ነቲ ዝደለይዎ 
መኸሰብ ከም ዝሓፈሱ እቲ ኣብ 
ስነ-ስርዓት ምርቐኦም ዘቕረብዎ 
ንጥፈታት፡ ቃላት ተኪኡ የረጋግጽ። 
ንተመረቕቲ ወኪሉ መንእሰይ 
ሃብቶም ገብረሂወት “ኣገዳስነት 
ቋንቋ ንዕቤትን ምዕባለን ደቂ ሰብ 
ልዑል ምዃኑ እናኣረጋገጽኩ፡ 
ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ክንመሃሮ 
ዝጸናሕና ካብ መሰረታዊ ሌላ 
ፊደላት ክሳዕ ምስማዕ፡ ምዝራብ፡ 
ምንባብ፡ ምጽሓፍ ዝተኰረ’ዩ ነይሩ። 
ወላ’ኳ ቋንቋ ብቐጻሊ ምዝርራብን 
ምልምማድን ዝምዕብል እንተኾነ፡ 
ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝወሰድናዮ 
ፍልጠት እውን ቀሊል ኣይኮነን፡” 
ክብል ብክልቲኡ ቋንቋታት ዓረብን 

ትግርኛን ዝሰምዖ ቃል፡ ብኸፊል 
ነጽብራቕ ውጽኢት ናይቲ ቤት 
ትምህርቲ ዘጉልሕ’ዩ። 

እቲ ብመቕርብ ተመረቕን ዕዱማት 
ኣጋይሽን ልዑል ኣድናቖት ዝረኸበ 
ስነ-ስርዓት፡ ንትጉህ ጻዕሪ መምሃራንን 
ዕዙዝ ተገዳስነት ተመሃሮን ኣድሚቑ 
ዘጉልሐ ኣጋጣሚ’ዩ ነይሩ። 
ኣብ ኩሎም ናይ’ቶም ዝተዋህቡ 
ደረጃታት ትምህርቲ ዝነበረ ዓቕሚ 
ተመጣጣንን ንትስፉው ቀጻሊ 
ዕቤት’ቶም ተመሃሮ ዘነጽር’ዩ።

ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ዓረብ 
ሃማመተኤ፡ ዝርግሐኡ ብምስፋሕ 
ዝሓዞም ጭቡጣት መደባት 
ከም ዘለዉዎ፡ ዳይሬተር’ታ ቤት 
ትምህርቲ ኣሕመድ ዑመር ሸኽ 
ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ ቃል 
ናይቲ ዕለት ጠቒስዎ ነይሩ። ምስ 
ዝተፈላለያ ሚኒስትሪታትን ትካላትን 
ብምውህሃድ ኣኣብ ቦትኦም 
ኬድካ እቲ ትምህርቲ ንምሕያሉ 
ይስርሓሉ ኣሎ ክብል የብርህ። 
ነዚን ኣብ መስርሕን እናሃብተሙ 
ዝኸዱ ተዛመድቲ ንጥፈታትን 
እናዓጠቐት ትኸይድ ዘላ ቤት 
ትምህርቲ፡ ዝያዳ ንምሕያላ ማሕበር 
ኮነ ኩሎም መሻርኽቲ ልሙድ 
ደገፎም ክልግሱላ ኣተሓሒዙ 
የማሕጽን። ኣብቲ መመረቕታ ስነ-
ስርዓት፡ ተመረቕቲ ካብ ኣቦ መንበር 
ሃማመተኤ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን 
ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ 
ማሕበር ዝተዳለወሎም ምስክር 
ወረቐት ተቐቢሎም። 

ሳሙኤል መንግስተኣብሳሙኤል መንግስተኣብ

ሃማመተኤ 103 ሰራሕተኛታት መንእሰያት ብቛንቋ ኣመሪቑሃማመተኤ 103 ሰራሕተኛታት መንእሰያት ብቛንቋ ኣመሪቑ

ተመረቕቲ ብቐዳማይ ደረጃ ቋንቋ ዓረብ ተመረቕቲ ብኻልኣይ ደረጃ ቋንቋ ዓረብ ተመረቕቲ ብሳልሳይ ደረጃ ቋንቋ ዓረብ

ተመረቕቲ ምርኢት እናኣቕረቡ

ዝተረኽብሉ ድሙቕ ኣጋጣሚ፡ 
ብተመሃሮ ዝቐረቡ ንውጽኢት 
ትምህርቶም ዘንጸባርቕ ዝተፈላለዩ 
ትሕዝቶታት ብመሳጢ መንገዲ’ዩ 
ክጎልሕ ኣምስዩ።

መኽፈትን ሓፈሻዊ ንጥፈታት’ታ 
ቤት ትምህርቲ ፈለማ ዘቕረበ፡ 
ዳይረክተር’ታ ቤት ትምህርቲ 
ኣቶ ኣሕመድ ዑመር ሸኽ’ዩ። 
ንምስረታ’ታ ቤት ትምህርቲ ፈለማ 
ሓሳብ ምስ ነቐለ፡ ካብ መፋርቕ 
2020 ኣትሒዙ ንድፊ ናይ መምሃሪ 
ኣብ ምድላው ከም ዝኣተዉ 
ይጠቅስ። ልዕሊ 5 ኣዋርሕ ድሕሪ 
ዝወሰደ መስርሕ፡ ኣብ ሕዳር 2020 
ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ውዱዕ ክውንነት 
ናይ ኮቪድ 19፡ ንኹሎም’ቶም 
ብሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮረና 
ዝእለ መምርሒ ብዝተኸተለ 
መንገዲ እቲ ስራሕ ጀሚሩ። እቲ 
ብደረጃታት እናተኸፋፈለ ክኸይድ 
ዝተሳእለ ውጥን ኣብ ፈለማ ን59 
ተመሃሮ’ዩ ተቐቢሉ ስርሑ ጀሚሩ። 

እዚ ምስ መሻርኽቲ ኣካላት 

ሓደ እዋን ሓደ ናይ ማርሻል 
ኣርት ኣሰልጣኒ ነበረ። ንተመሃሮኡ 
ኣኪቡ ሓደ ግብራዊ ትምህርቲ 
ክምሃሩ ምዃኖምን እቲ ቀዳማይ 
ኰይኑ ዝወጽአ ድማ ተካኢኡ ከም 
ዝኸውን ነገሮም። ነፍሲ-ወከፎም 
ድማ ሓደ ልቘታ መትሓዚ ማይን 
ሓደ ዓቢ ፊስቶን ሃቦም። “ነታ 
ዝተዋህበቶ ፊስቶ፡ ካብታ ዒላ ቀዲሑ 
ቀዲሙ ዝመልአ፡ ንቦታይ ክትክእ’ዩ፡

” ብምባል ንኽጅምሩ ኣዘዘ። 
ተመሃሮኡ ናብታ ኣብ ጥቓኦም 
ዝነበረት ዒላ ብምጕያይ ማይ 
ቀዲሖም ብጕያ ተመልሱ’ሞ ናብቲ 
ፈፊስቶኦም ገምጠሉ። ዘገርሞም 
ነገር ድማ ተዓዘቡ። ኵሉ እቲ ፊስቶ 
ብላዕሉን ታሕትቱን ከፋት ነበረ። 
እቲ ዝገምጠሉዎ ማይ ናብ መሬት 
ተሰትየ። “ከመይ ዝበሉዎ ትርጉም 
ዘይብሉ ፈተና እዩ፡” ብምባል ሓሰቡ። 

መምህሮም ብዕሽነቶም ይዛናጋዕ ኣሎ 
ኢሎም ብምሕሳብ ምሉእ ምሸት 
ገገሊሎም ናብቲ ክመልእ ዘይክእል 
ፊስቶ ኣዕረቑ።     

ንጽብሓይቲ እቲ መምህር፡ 
ዝመልአ እንተ’ሎ ክምርምር 
ነቲ ፊስቶታት ተዓዘቦ። ተመሃሮ 
በቲ ፈተና ኣዕዘምዘሙ። “ሓንቲ 
ካልአይቲ ዕድል ክህበኩም ደስ 

ሱራፌል ተ.ሱራፌል ተ.

ልቦናልቦና ኣነቓቓሒ ዛንታ
ቅኑዕ ኣተናቅኑዕ ኣተና

ይብለኒ፡” ብምባል ንጽብሒቱ ንግሆ 
ንውድድር ክቕረቡ ነጊሩ ኣፋነዎም። 
ንንግሆኡ ተመሃሮ ቅድሚ ምምጽኦም 
እቲ ፊስቶታት ኣብኡ ተቐሪቡ 
ጸንሐ። ኵሎም ከኣ ናብ ፈፊስቶኦም 
ብምኻድ ንታሕታይ ኣፍ እቲ ፊስቶ 
ተመልከቱ። እቲ ፊስቶ ብታሕቱ 
ዕቡስ ነበረ’ሞ ሩፍ በሉ። ብተስፋ 
ኸኣ ነቲ ማይ ዘዕርቕሉ ልቘታ 
በብሓደ ኣልዓሉ። እቲ ዝተቐረበሎም 
ልቘታ በቲ ሓደ ኣፉ ልክዕ ከምቲ 
ዝቐደመ ፊስቶ ክፉት ኰይኑ 
ጸንሖም። ተመሃሮ ብምንጽርጻር ነቲ 
ልቘታ ደርብዮም ተጸግዑ። 

ሓደ ካብኦም ግን ናይ መምህሩ 

ግብራዊ ትምህርቲ ናበይ ከም 
ዘብጽሖ ክርኢ ህንጡይ ነበረ’ሞ፡ 
በቲ ብኽልተ ኣፉ ክፉት ልቘታ 
ካብቲ ዒሉ እናቐደሐ፡ ኩባያ 
ዘይመልኣ ማይ እናሓዘ ነታ ፊስቶ 
ክመልኣ ተበገሰ። ኣብ ሓደ እዋን 
ቍንጣሮ ማይ እናኣዕለወ፡ ድሕሪ 
ብዙሕ ጻዕሪ ነታ ፊስቶ መልኣ። 
ተካኢ መምህሩ ክኸውን ከኣ 
ኸኣለ። ቅኑዕ ኣተና፡ ኣረኣእያ ወይ 
ኣመል ዘይብሉ ተመሃሮይ ልክዕ 
ከምቲ ታሕቲ ክፉት ፊስቶ እዩ፣ 
ዝኸስቦ የብሉን።
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ሓዳስ   ኤርትራ

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

9 ለካቲት 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.139

1ይ ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል
 

ኣብ መንጎ ይግ/በሃ/ወ/ሮ ሰናይት 
ወልደገብርኤል ያእቆብ፡ መ/ወሃ/ ሙሴ 
ተወልደ ገብረዮውሃንስ ዘሎ ክርክር፡ ንዓኻ 
ዝምልከት ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቁ.49 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ኣብ ዘየለኻሉ ክርኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ሸሪዓ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ሳምያ ስዒድ መሓመድ ወኪል ሳላሓዲን 
ኢብራሂም መሓመድ፡ ኣደይ ወ/ሮ ሳዕድያ 
ጀሚል ዑመር ስለዝዓረፈት፡ ንሕና 3 ደቃ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ

ኣቶ ተወልደ ከሰተ ዘምህረት፡ ኣሞና 
ለተብርሃን ዘምህረት ስለዝዓረፈት፡ 3 
ህልዋት 1መዋቲ ተተካእቲ ደቁ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሰመረ ገብረሂወት ገብረማርያም፡ 
ኣሞና እዝግሃርያ ገብረማርያም ከተም 
ኣብ ገዛ ከኒሻ ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ማለት ስፍሓት መሬት 84.9 ት/ሜ ኮይኑ 
4 ቀንዲ ክፍልታት 1ክሽነ 1 ዓይኒ ምድሪ 
ዘሎዎ ብለበዋ ዝገደፈትለይ ይጽደቐለይ 
ስለዝበለ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ወ/ሮ ንግስቲ ተኽሉ ወልደሚካኤል፡ በዓል-
ቤተይ ሓጎስ ክፍለማርያም ሃብተማርያም 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣኽበረት ኢሳቕ፡ ኣቦሓጎይ ኢሳቕ 
በራኺ ኣድሓኖምን ዓባየይ መብራት 
ድራር ምራጭን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 
12ተ ሓወቦታተይ ኣሞታተይን ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት

ወ/ሮ ገርግሽ ክፍሎም፡ በዓል-ቤተይ የማነ 
ብርሃነ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 13 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኤልሳ ኢሳቕ ተኽለ፡ በዓል-ቤተይ 
እምሃ ርእሶም ወልደገርግሽ ስለዝዓረፈ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
13 ደቁ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሌ/ኮ ሃብቶም ተስፋይ ይሕደጎ፡ ኣቦይ 
ተስፋይ ይሕደጎ ፍረን ኣዴና ኣበራሽ 
ተስፋሚካኤል ገብረማርያምን ስለዝዓረፉ፡ 
7 ህልዋት 1ስዉእ ተተካእቲ 7 ደቁ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 

ምስጋና 

ብመስዋእቲ ኣቦና ተጋዳላይ ገብርኣብ 
ምሕጹን ተስፋማርያም ዝተሰመዓና 
መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ መቓብር 
ሓርበኛታት ምስታይሜስ (ደቀምሓረ 
ድምበዛን) ዘቃበርኩምናን፡ ካብ ውሽጢ 
ሃገርን ወጻእን ብኣካል፡ ብቴሌፎን፡ 
ኢሜይል ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና፡ 
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና 
ነቕርብ። 

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ምብራቕ ዑቕባገብሪኤል ምስ ወዱ ርእሶም ገብርኣብ ምስ 
ምሉኣት ስድራቤት

ምስጋና 

ብመስዋእቲ ኣዚና እነፍቅራ ገዲም ሓርበኛ 
ተጋዳሊት ናጽነት ምስግና ዝተሰመዓና 
መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ ገዛ፡ ሆስፒታል 
ዝተመላለስኩም፡ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብራ 
(ኣብ መቓብር ሓርበኛታት) ዘቃበርኩም፡ 
ካብ ውሽጥን ወጻእን ስልኪ ዝደወልኩም 
ኩሉኹም ብሓባር የቐንየልና ሕሰም 
ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና 
ንገልጽ። 

በዓል ቤታ የማነ ገብረማርያም፡ ጓላ ኣስቴር የማ፡ነ ኩሎም ኣባላት ስድራቤትን 
ብጾታን።

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ሓራጅ 

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ኢሰያስ ደሳለ (ወኪል ታደሰ ገብርኣብ)ን ብፍ/በ/ዕዳ 
QDVC COMPANY (ወኪል ኣቶ ዘርባቤል ዩፍታሄ ዶሜትሮስ)ን ብዝተፈጠረ 
ናይ ገንዘብ ክርክር፡ ንብረት ብፍ/በ/ዕዳ ዝኾነት ማኪና ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከባቢ 
02 ባጽዕ ቁ/ሰሌዳ ER-8-A-3305 ቁ/ቻሲ JTEBL 29J695142484 ትወስዶ 
ነዳዲ በንዚን (ጉድለት ባትሪ ነዊሕ ግዜ ደው ዝበለ ምምላእ ዘድልዮ) ስርሓት 
ጃፓን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትርከብ ኮይና፡ ብስም ኩባንያ QDVC ኤርትራ ኣብ  
ሊብሬቶ ዝተመዝገበት ብሓራጅ ተሸይጣ መኽፈሊ ዕዳ ክትከውን ኢሉ ቤት-ፍርዲ 
ስለዝኣዘዘ፡ እዛ ዝተጠቕሰት ማኪና ብክኢላ መበገሲ ዋጋ ሓራጅ 350,000.00 
(ሰለስተ ሚእትን ሓምሳን ሽሕ) ናቕፋ ተገሚታ ስለዘላ፡ ክወዳደር ዝደሊ ካብ ዝቐረበ 
ግምት 1/4 ብስም ሕሳብ ፈጻሚ ፍርዲ ሲፒኦ ብምስራሕ ወይ ቡክ ሕሳብ ሒዙ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳዳሪ 
ቅድሚ ዕለተ ጨረታ 5+ ናይ ስራሕ መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ 
ብቑጽርን ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ ዓሺጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍርዲ ቤ/ጽ/ፈ/ፍርዲ ቁ/62 ዘሎ 
ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ። ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ 
እንተዘይ ኣቕሪቡ ጨረታ ደው ኣይብልን እዩ። 
ተወሳኺ ሓበሬታ ማኪና ክርኢ ዝደሊ ኣብ ከባቢ ባር ቶሪኖ ጋራጅ ሓሰን ከይዱ 
ክርኢ ይኽእል እዩ። 
ዕለተ ሓራጅ - 17/3/2023 ዓ/ም 
ሰዓት ሓራጅ  - 3፡00-4፡00 
ቦታ ሓራጅ - ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን መጋባእያ ቁ/27

 ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ  

ምስጋና

ብዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅራ ክብርቲ ወላዲትና 
ወ/ሮ ጽገ ዑቕባዝጊ ስእለ በዓልቲ ቤቶም ንነፍ/
ደብረጽዮን ሰለሙን ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ኣብ ቤት ገርግሽ 4+ 
ኣስመራ ዘቃበርኩምናን ኣብ ገዛ ብምምልላስን 
ካብ ውሽጥን ወጻኣን ብቴሌፎንን 
ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ 
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ። 

ደቃ ተጋ/ዛይድ (ጓል 4+) ለተንስኤ፡ ኣበባ፡ 
ገብረማርያም (ኣቦሓጎ) ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻዕዳ 
ክርስትያን

ወ/ሮ ቁስቋም ሓጐስ ገብረመድህን፡ 
በዓል-ቤተይ መም/መስፍን ክፍለማርያም 
ክብርኣብ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣስቴር ደብረጼን ዮውሃንስ፡ በዓል-
ቤተይ ስዩም እምባየ ተስፉ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 
ደቅና ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ወ/ሮ ጸሃይኣለም ተኽለብርሃን፡ ኣዴና 
ለተየሱስ ወልደገብሪኤል ኣድሓኖም 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ 
ከምኡ’ውን ሓውና ኣባ ሃይለሚካኤል 
ተኽለብርሃን ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 6 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ወኪድባ

ኣቶ ማቲዎስ ተስፋይ ቀለታ፡ ኣቦና ተስፋይ 
ቀለታን ኣዴና ምላሹ ገብረሚካኤልን 
ስለዝዓረፉ፡ ንሕና 4 ደቆም ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሕምብርቲ

ወ/ሮ ጅሮም የማነ ኣርኣያ፡ በዓል-ቤተይ 
ተኽለሃይማኖት ሰሎሞን ገብረእየሱስ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፡ ዝቃወም 

እንተሎ፡ ን4/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ 

ትሕቲ ዕደመ ካቢታል መብራህቶም 
መሓራይ ምባል ተሪፉ፡ ሄለን መብራህቶም 
መሓራይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቅሳነት የማነ ሰለሙን ምባል ተሪፉ፡ 
ሳምራዊት የማነ ሰለሙን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

መሪሕ የውሃንስ ገብረመድህን ምባል 
ተሪፉ፡ ግርማይ የውሃንስ ገብረመድህን 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕደመ ኣብርሃጼን የውሃንስ 
ገብረመድህን ምባል ተሪፉ፡ ዊንታ 
የውሃንስ ገብረመድህን፡ ከምኡ’ውን 
መሪሕ የውሃንስ ገብረመድህን ምባል 
ተሪፉ፡ ግርማይ የውሃንስ ገብረመድህን 
ተባሂሉ ይተኣረመልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ዲሞና ሙሉጌታ ተስፋይ ምባል ተሪፉ፡
ኤልዳና ሙሉጌታ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ወ/ሮ ኑርያ ዓብዱ እስማዒል፡ ኣቦይ ዓብዱ 
እስማዒል ኢብራሂም ስለዝተሰወአ፡ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣነ  
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ድማ

ከሳሲት ወ/ሮ ልዋም ተወልደ ተስፋጋብር፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ማጆር ግብጻዊ ኣብርሃለ ናይ 

ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጒላ

ኣቶ ሃብቶም ወልደርፋኤል መንግስቱን 

ወ/ሮ ሽዋይነሽ ዑቕባጋብር ባህልቢን፡ 
ጓልና ተጋዳሊት ፍረወይኒ ሃብቶም 
ወልደርፋኤል ስለዝተሰወአት፡ ንሕና 
ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
9 ለካቲት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.139

ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ  . . .ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ  . . .ሎሚ ዓመት ንመበል 24 ግዜኡ ዝካየድ 
ዘሎ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ 
ኣፍሪቃ፡ ምስ መበል 33 ዝኽሪ ስርሒት 
ፈንቅል ተኣሳሲሩ ዓርቢ 10 ለካቲት ካብ 
ሰዓት 7፡00 ንግሆ ጀሚሩ ኣብ ወደባዊት 
ከተማ ባጽዕ ከም ዝካየድ፡ ሃገራዊ ፈደረሽን 
ኣትለቲክስ ኤርትራ ነቲ ውድድር 
ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ 
ኣፍሊጡ።
  ፕረዚደንት ናይ’ቲ ፈደረሽን ኣቶ 

ኤፍሬም ተኸስተ፡ ኣብዚ ውድድር ካብ 
- ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ታንዛንያ፡ ኬንያን 
ኡጋንዳን ዝመጽኡ፡ ብድምር ልዕሊ 60 
ኣትለታት ክሳተፉ ምዃኖም ድሕሪ 
ምሕባር፡ ሎሚ ዓመት ፍሉይ ተወዳዳርነት 
ክርአ ትጽቢት ከም ዘሎ ኣብሪሁ።
  እዚ ዞባዊ ውድድር ንታሪኻዊ ዝኽሪ 

ጄምስ፡ ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኵዕሶ ሰኪዐት ኮይኑጄምስ፡ ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኵዕሶ ሰኪዐት ኮይኑተጻዋታይ ኵዕሶ ሰኪዐት ክለብ ሎስ 
ኣንጆለስ ሌከርስ - ሌብሮን ጄምስ፡ ትማሊ 
- ነቲ ን39 ዓመታት ብካሪም ኣብዱል-ጃባር 
ተታሒዙ ዝነበረ “ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ 
ኣመዝጋቢ ሸቶ (ሰናዲ ነጥቢ)” ዝብል ክብረ-
ወሰን ሰይርዎ።
  እዚ ወዲ 38 ዓመት ኣመሪካዊ 

ተጻዋታይ፡ ጋንታኡ ብኦክላሃማ ሲቲ 133 
ብ 130 ኣብ ዝተሳዕረትሉ ጸወታ እዩ - 
38 ሸቶታት ብምቑጻር ክብረ-ወሰን ክሰብር 
በቒዑ ዘሎ። በዓል ክብረ-ወሰን ዝጸንሐ 
- ካሪም፡ ነዚ ታሪኽ ኣብ ሚያዝያ 1984 
(ቅድሚ ሸሞንተ ኣዋርሕ ጄምስ ዝተወልደላ 
ታሕሳስ 1984) ብ38,387 ሸቶታት ሰኒድዎ 

ስርሒት ፈንቅል ዝያዳ ድምቀት ከም 
ዝህቦ ዝሓበረ ኣቶ ኤፍሬም፡ ንዕዉታት 
ኣትለታት ካብ 3 ሽሕ ዶላር ክሳብ 500 
ዶላር ዝዝርጋሕ ሽልማት ተዳልዩ ከም 
ዘሎ’ውን ሓቢሩ።
  ኣቶ ኤፍሬም ኣብ መወዳእታ፡ ዕዉታት 

ናይዚ ውድድር ዘመዝግብዎ ግዜ ኣብቲ 
ኣብ ሞናኮ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ማሕበር 
ኣትለቲክስ ዓለም ከም ዝስነድን፡ ኣብ መጻኢ 
እዚ ውድድር ንሓፋሽ ብዘሳትፍ መንገዲ 
ንምክያዱ ይስርሓሉ ከም ዘሎን ኣረዲኡ።
  ኣብቲ ፈደረሽን ሓላፊ ቴክኒክ ኣቶ 

በረኸት መስፍን ብወገኑ፡ እዚ ውድድር 
21.9 ኪሎሜተር ርሕቀት ከም ዝሽፍንን፡ 
ሓደ ዙርያ ድማ ኣስታት 10.25 

ኪሎሜተር ከም ዘጠቓልልን ብምግላጽ፡ 
እቲ ውድድር ብዕዉት ናይ ዳንነት ኣገባብ 
ንኽዛዘም 25 ደያኑን ተወሰኽቲ ኣባላት 
ሕመረት ሃ.ማ.መ.ት.ኤን ተዳልዮም ከም 
ዘለዉ ኣፍሊጡ።
  ኣቶ በረኸት ብዘይካ’ዚ፡ ምስ ኩነታት 

ኣየር ከተማ ባጽዕ ኣብ ግምት ኣትዩ 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓሙሽተ ኪሎሜተር 
ንኣትለታት ናይ ማይ ቀረብ ተዳልዩሎም 
ከም ዘሎን፡ ምሉእ ናይ ሕክምናን ማሳጅን 
መሳለጥያታት ተዋዲዱ ከም ዘሎን 
ኣብሪሁ።
  ሃገራዊት ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ፡ 

ኣብዚ ውድድር ብሸሞንተ ብሉጻት 
ኣትለታት ኩሉ ምድላዋታ ኣጻፊፋ 

ከም ዘላ ክፍለጥ እንከሎ፡ ካብ ሚኒስትሪ 
ምክልኻልን ኩለን ዞባታትን ዝመጽኡ 
ኣትለታት’ውን ክሳተፉ’ዮም። ሎሚ 
ዓመት፡ ኤርትራውያን ኣትለታት ብፍላይ 
ካብቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ 
ውድድራት ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝገቡ 

ጸኒሑ። ጄምስ ድማ፡ ትማሊ ድሕሪ 39 
ዓመታት ብሰለስተ ሸቶታት ጸብለል ብምባል 

ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን 
ኣትለታት ሓያል ተወዳዳርነት ይጽበዮም 
ከም ዘሎ ይግመት።
  ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ፡ 

እዚ ውድድር ንዝኾነ ክሳተፍ ዝደሊ 
ክፉት ምዃኑ ብምሕባር፡ ማሕበረ ስፖርት 
ብኣካል ተረኺቦም ኣትለታት ከተባብዑ 
ይጽውዕ።

ብ38,390 ኣመሓይሽዎ ኣሎ። ጌና ኣብ 
ስሩዕ ጸወታ ብምህላዉ ከኣ፡ ነዚ ብዝሒ 

“ኦሲምሄን ኣይሽየጥን እዩ” ፕረዚደንት ናፖሊ“ኦሲምሄን ኣይሽየጥን እዩ” ፕረዚደንት ናፖሊ
ፕረዚንደት ክለብ ናፖሊ - ኣሮሊዮ ደ 

ሎረንቲስ፡ ጋንታኡ ንኣጥቃዒኣ - ቪክቶር 
ኦሲምሄን ከምዘይትሸጦ ሓቢሩ። 
  ኣብዚ እዋን ብሉጽ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ 

ናይጀሪያዊ - ኦሲምሄን፡ ኣብ ራዳር ማንቸስተር 
ዩናይትድ ኣትዩ ምህላዉ እዩ ክግለጽ ቀንዩ። 
እዛ እንግሊዛዊት ክለብ፡ ኣብ ዝመጽእ ክራማት 
107 ሚልዮን ፓውንድ ሰሊዓ እያ ከተፈርሞ 
ሓሲባ ዘላ - ብመሰረት ጸብጻባት። እዛ ጋንታ፡ 
ብተደጋጋሚ መስበርቲ ማርሻል፡ ከምኡ’ውን 
እቲ ብልቓሕ ኣምጺኣቶ ዘላ ዌጎርስት 
ድማ፡ ድሕሪ ምዝዝም እዛ ወቕቲ ናብ 

ቀዋሚት ጋንታኡ ስለዝምለስ እያ፡ ንኦሲምሄን 
ከተፈርሞ ሓሲባ ዘላ። ብዘይካ’ዚ፡ ቸልሲ’ውን፡ 
ኣብዚ ውድድር ክትኣቱ ከምእትኽእል እዩ 
ዝኣመት። ቸልሲ፡ ኣብዚ እዋን ብብቕዓት 
ኦባሙያንግ ስለዘይዓገበት፡ ንካይ ሃቫርትስ ናይ 
ሓሶት ቁጽሪ 9 ገይራ እያ ተጻውቶ ዘላ። 
  ይዅን እምበር፡ ፕረዚንደት ናይ’ዛ ጋንታ፡ 

“ኦሲምሄን ከምዘይሽየጥ ክነገረኩም እኽእል 
እየ። ተጻወትትና ይድለዩ እኳ እንተሃለዉ፡ ዝኾነ 
ክሸይጥ ግና ኣይደልይን እየ። ከም ጋንታ ከኣ፡ 
ዝኾነ ዕዳ የብልናን።” ክብል፡ ብዕዳ ተገዲዶም 
ከይሸጥዎ’ኳ ዝኾነ ዕዳ ከምዘይብሎም ተዛሪቡ።   

  ኣብ 2020 ካብ ሊለ ብ62.4 ሚልዮን 
ፓውንድ ናብዛ ኢጣልያዊት ክለብ ዝተጸምበረ 
- ኦሲምሄን፡ ኣብዚ እዋን ወሳኒ ተጻዋታይ ኮይኑ 
ምህላዉ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ናይጀሪያዊ፡ 
ኣብ 17 ናይ ሊግ ግጥማት ክስለፍ እንከሎ፡ 
16 ሸቶታት ብምቝጻር ‘ዝለዓለ ኣመዝጋቢ’ 
ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ናፖሊ ድማ፡ ድሕሪ 
1990 ንፈለማ ግዜ ዋንጫ ሰሪ’ኣ ንምልዓል 
ንካልአይቲ ዘላ ኢንተር ሚላን ብ13 ነጥቢ 
መሪሓ ኣብ ምግስጋስ ትርከብ። 
  ብሓፈሻ፡ ናብዛ ክለብ ካብ ዝጽምበር ሳልሳይ 

ዓመቱ ዝገብር ዘሎ እዚ ወዲ 24 ዓመት 
ኣጥቃዓይ፡ ክሳብ ሕጂ 83 ግጥማት ከሰላስል 
እንከሎ፡ 45 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ይርከብ። 
ምስዛ ጋንታ ዝኣተዎ ውዕል ከኣ፡ ኣብ 2025 
ዘብቅዕ እኳ እንተኾነ፡ ዛጊት ንምንዋሕ ውዕል 
ዝተወስደ ስጉምቲ የለን።
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ምስ ኦሲምሄን ጽቡቕ 

ተሰማሚዑ ዘሎ - ክቪቻ ክቫራትስኬሊያ፡ ኣብ 
ዓይኒ ዓበይቲ ክለባት ኣትዩ ምህላዉ ይግለጽ። 
እዚ ጆርጂያዊ ናይ ቅድሚት ኣጥቃዓይ፡ 
ልዑል ውልቃዊ ብቕዓት ከምዝውንን እዩ 
ተንተንቲ ኵዕሶ እግሪ ኢጣልያ ዘረድኡ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት

ኤውሮጳ 2024 እዩ ክመርሓ። 
* ኣሰልጣኒ ሆላንዳዊት ክለብ ፒኤስቪ - 

ሩድ ቫን ኔስቶርለይ፡ “ጋክፖ፡ ክሳብ ክረምቲ 
ምሳና ብምጽናሕ ኣብ ክረምቲ ናብ ማን 
ዩናይትድ ክጽምበር ዝሃብኩዎ ምዕዶ 
ኣይተቐበሎን። ብኣንጻሩ፡ ናብ ሊቨርፑል 
ክጽንበር ቫን ዳይክ ዝተዛረቦ ሰሚዑ” 
ኢሉ። ካብ ዜና እዚ ተጻዋታይ ከይወጻእና፡ 
ሓዲሽ ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ 
ኮይኑ ዘሎ - ሮናልድ ኮማን፡ ጋክፖ ናብ 
ብቕዓት ክምለስ ዝጋደለሉ ዘሎ ምኽንያት፡ 
ቀልጢፉ ናብ ሊቨርፑል ብምጽንባሩ ምዃኑ 
ገሊጹ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ሰለስተ ሸቶታት 
ብምምዝጋብ ዝደመቐ - ጋክፖ፡ ንሊቨርፑል 
ኣብ ዝተጻወተለን ሽዱሽተ ግጥማት - ሸቶ 
ኣየመዝገበን። በዚ ድማ እዩ - ኮማን፡ “ደረጃ 
ሊግ እንግሊዝ ልዕሊ ናይ ሆላንድ እዩ። 
ብዘይካኡ፡ እዞም ካብ ሆላንድ ዝተሰጋገሩ 
ንኣሽቱ እዮም። ልክዕ ከምቲ ግራቨንበርች 
ናብ ባየር ሙኒክ ተሰጋጊሩ ክነሱ ይጻወት 
ዘየለ ማለት እዩ። ከቢድ’ዩ።” ክብል፡ ዓበይቲ 
ሊጋት ንነኣሽቱ ሆላንዳውያን ተጻወትቲ 
ከቢድ ምዃኑ ተዛሪቡ። ኮማን፡ ንኻልኣይ 
ግዜኡ እዩ መዝነት ምስልጣን ሃገራዊት 
ጋንታ ሆላንድ ተቐቢሉ ዘሎ።

* ምስ ሃገራዊት ጋንታኡ ፈረንሳ ንዋንጫ 
ዓለም እናተለማመደ እንከሎ መጉዳእቲ 
ዝገጠሞ - ክሪስቶፈር ንኩንኩ፡ ድሕሪ ክልተ 
ኣዋርሕ ናብ ልምምድ ተመሊሱ ምህላዉ 
ተሓቢሩ። ይዅን እምበር፡ እዚ ወዲ 25 
ዓመት ኣጥቃዓይ፡ ምስ ደቂ ጋንታኡ ሓቢሩ 
ጉያን ፍኹስ ዝበለ ልምምድን እኳ ጀሚሩ 
እንተሃለወ፡ ምሉእ ልምምድ ክዛዝም ግና 
ኣይተፈቕደሉን ዘሎ - ብመሰረት ጋዜጣ 
ለ’ኢኩፐ። ጋንታኡ ከኣ፡ ዝመጽእ 22 
ለካቲት ኣንጻር ማን ሲቲ ኣብ እተካይዶ ናይ 
ሻምፕዮንስ ሊግ ጸወታ ከርክበላ ተተስፍያ 
ኣላ። ፍርያት ኣካዳሚ ክለብ ፒኤስጂ ዝኾነ 
- ንኩንኩ፡ ዝሓለፈ ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ 
ቡንደስሊጋ ከምእተበሃለ ይፍለጥ። ብዘርእዮ 
ዝነበረ ሰሓቢ ምንቅስቓስ፡ ጻውዒት ዓላሚ 
ፈረንሳ - ዲደር ዲሻምፕ እኳ እንተረኸበ፡ 
ኣብ እዋን ልምምድ ብዝጋጠሞ መጉዳእቲ፡ 
ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ምስታፍ በዂሩ 
እዩ። ንኩንኩ፡ እዛ ወቕቲ ምስ ተዛዘመት 
ናብታ ብኣጋኡ ኣፈሪማቶ ምህላዋ እትግለጽ 
እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ክጽምበር እዩ። 
ቸልሲ፡ ነዚ ተጻዋታይ ንምውናን 62 ሚልዮን 
ፓውንድ (70 ሚልዮን ዩሮ) ክትከፍል 
ከምእትኽእል እዩ ዝግለጽ። 
* ናይ ቅድም ዓላሚ ክለብ ኣርቢ 

ሌፕዚግ - ዶመኒኮ ተደስኮ፡ ሓዲሽ ኣሰልጣኒ 
ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅዩም ኮይኑ ተመዚዙ። 
ነዛ ኤውሮጳዊት ሃገራዊት ጋንታ፡ ሮበርቶ 
ማርቲነዝ ይዕልማ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ 
ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ቦታኡ ብምግዳፉ፡ 
መዝነት ምዕላም ናይዛ ሃገራዊት ጋንታ ናጻ 
እዩ ጸኒሑ። ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ 
ድማ፡ ወዲ 37 ዓመት - ተደስኮ ክዕልማ 
መንበር ተቐቢሉ ኣሎ። “ኣሰልጣኒ ቤልጅዩም 
ምዃነይ ዓቢ ክብሪ እዩ።” ዝበለ - ተደስኮ፡ 
ነዛ ኣብ መሳልል ፊፋ ራብዓይ ደረጃ ዘላ 
ሃገራዊት ጋንታ ክሳብ ምዝዛም ዋንጫ 

ክውስኸሉ ትጽቢት ይግበር። 
  ካሪም፡ ኣብዚ ዓውዲ ካብ ዝተራእዩ ናይ 

ኩሉ ግዜ ዝበለጹ ተጻወትቲ ሓደ ምዃኑ 
እዩ ዝግለጽ። እዚ 2.18 ሜተር ዝቑመቱ 
ተጻዋታይ ነበር፡ ነዚ ብዝሒ ሸቶታት ኣብ 
1560 ጸወታታት ከመዝግቦ እንከሎ፡ 24.6 
ሸቶታት ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ጸወታ ማለት 
እዩ። ጄምስ ድማ፡ ኣብ 1410 ግጥማት 
ዘመዝገቦ ኮይኑ፡ 27.2 ሸቶታት ኣብ ነፍሲ-
ወከፍ ጸወታ ይዕየር። 
  ድሕሪ’ኦም ተሰሪዖም ዘለዉ ከኣ፡ 

ካርልም ማሎን ብ36,928 ሸቶታት (25.0 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ)፡ ኮቢ ብራያትን 
33.643 ሸቶታት (25.0 ኣብ ነፍሲ ወከፈ 

ጸወታ) ከምኡ’ውን እቲ ናይ ኩሉ ግዜ 
ዝበለጸ ተጻዋታይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ - ማይክል 
ጆርዳን ብ32,292 ሸቶታት ሓሙሻይ 
ተሰሪዑ ኣሎ። ጆርዳን፡ ነዚ ብዝሒ ኣብ 
1072 ጸወታታት ዘመዝገቦ ኮይኑ፡ ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ ጸወታ ከኣ 30.1 ሸቶታት 
ይዕየር። በዚ ድማ፡ ኣብ ዝወሓደ ጸወታታት 
ዝበዝሐ ሸቶ ወይ ነጥቢ ዘመዝገበ ኮይኑ 
ጸብለል ይብል።
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብዛ ጸወታ 

ክብረ-ወሰኑ ክስበር ብኣካል ዝተዓዘበ - 
ካሪም ኣብዱል-ጃባር፡ ጄምስ፡ ኣብዚ ዓውዲ 
ንነዊሕ ዓመታት ብዓብላሊ ክእለት ይጻወት 
ብምህላዉ ክብሪ ከምዝግባኦ ተዛሪቡ።መቝሽሽመቝሽሽ

ደሚራል፡ ግዳያት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንምሕጋዝ ማልያ ሮናልዶ ናብ ጨረታ ኣቕሪቡደሚራል፡ ግዳያት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንምሕጋዝ ማልያ ሮናልዶ ናብ ጨረታ ኣቕሪቡ
ቱርካዊ ተጻዋታይ ክለብ ኣታላንታ 

- መሪሕ ደሚራል፡ ኣብ ቱርኪ ብሰንኪ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንዘጋጠመ ዕንወት 
ሓገዝ ንምእካብ፡ ማልያ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ 
- ፌርማኡ ኣንቢሩ ዝሃቦ ማልያ፡ ብመንገዲ 
ጨረታ ክሸጣ ምዃኑ ተቓሊሑ።
  ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለያ ክለባት 

ዘለዉ - ደሚራልን ሮናልዶን፡ ኣብ 
ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ንኽልተ 
ዓመታት ብሓባር ተጻዊቶም እዮም። 
ኣብቲ እዋን - ሮናልዶ፡ ፌርማኡ ዘለዋ 
ማልያ ንደሚራል ዝሃቦ ኮይኑ፡ ንሱ ድማ 
ውልቃዊ ዋንነቱ ገይሩዋ ጸኒሑ።

  በዚ ባህሪያዊ ሓደጋ ንዝተሃስዩ ሰባት 
ንምሕጋዝ ዝከኣሎ ከምዝገብር ዝገለጸ 
- ደሚራል፡ ነዛ ማልያ ክሸጣ ቅድሚ 
ምውሳኑ ምስ ሮናልዶ ከምእተዘራረበ 
ኣረዲኡ። ንሱ፡ “ምስ ሮናልዶ ጥራይ እየ 
ተዘራሪበ። ንሱ፡ በዚ 
ዘጋጠመ ሓደጋ ኣዝዩ 
ከምዝሓዘነ ገሊጹለይ። 
ማልያኡ ድሕሪ ምሻጣ 
ድማ፡ ኩሉ ኣታዊ 
ኣብቲ በዚ ሓደጋ 
ዝተሃስየ ዞባ ክውዕል 
እዩ።” ክብል፡ ኣብ ናይ 

ትዊተር ሕሳቡ ጽሒፉ። ነዚ ጽሑፍን 
ማልያን ድሕሪ ምልጣፉ፡ ኣሽሓት ሰባት 
ደገፍ ክህብዎ እንከለዉ፡ ገለ ተጻወትቲ 
ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ንብረት ይቕርቡ 
ምህላዎም ናይ ቀረባ ወገናት ሓቢሮም።



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ‘ሞይቱ’ ዝተባህለ ሰብኣይ መበል 100 ዓመቱ ኣኽቢሩኣብ 1944 ሞረል ማርፊ ዝተባህለ 
ብሪጣንያዊ፡ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ 
እናሰርሐ እንከሎ፡ እታ ዝነበራ ወተሃደራዊት 
ጃልባ ብመርከብ ትሕተ-ባሕሪ (ሳብማሪን) 
ተሃሪማ ጠሓለት። እቲ እዋን ኣብ ድሮ 
ምዝዛም ካልኣይ ውግእ ዓለም እዩ ዝነበረ።
ማርፊን ምስኡ ዝነበሩ ካልኦት ወተሃደራት 

ብሪጣንያን ብምሉኦም ናብ ባሕሪ ጥሒሎም። 
ድሕሪ ኣርባዕተ መዓልቲ ድማ ማርፊ 
ከምዝሞተ ዝገልጽ መርድእ ናብ ስድራቤቱ 
ተላእከ። “ንጉሳዊ ስድራ ብመስዋእቲ ማርፊ 
ሓዘን ይስማዓና፡ ጽንዓት ይሃብኩም” 
ዝብል ጽሑፍ እውን ካብቲ ናይ ሽዑ ንጉስ 
ብሪጣንያ ጆርጅ ራብዓይ ዝተላእከ ደብዳበ 
ኣብ ኢድ’ቶም ሞት ውላዶም ዝተረድኡ 

ኢራን፡ ኣብ ትሕቲ-ምድሪ መዓስከር ሓይሊ ኣየር ሃኒጻ

ኢራን፡ ካብ ደብዳብ ቦምባታት ጸላኢ 
ክከላኸል ዝኽእል መዓስከር ሓይሊ 
ኣየር ኣብ ትሕቲ ምድሪ ከምዝሃነጸት 
ኣፍሊጣ።
እቲ መዓስከር ሓይሊ ኣየር፡ ነፈርቲ 

ኲናት፡ ደብደብቲ፡ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲን 
ከአንግድ ዝኽእል ኮይኑ፡ ኣብቲ 
መዓስከር ኩሉ ዓይነት ናይ ጽገና 
ንጥፈታት እውን ከምዝሰላሰል እዩ 
ተሓቢሩ። እቲ ናይ ትሕቲ መሬት 
መዓስከር ሓይሊ ኣየር፡ መአዘዚ ነቚጣ፡ 
መምልኢ ነዳዲን ነፈርቲ ከበግስን 
ከውርድን ዝኽእል መሳለጥያን 
እውን ከምዘጠቓልል ወተሃደራውያን 
ሰብ-መዚ ኢራን ኣነጺሮም።
ዝሓለፈ ሳልስቲ፡ ሓለቓ ስታፍ 

ሓይልታት ኢራን መጀር ጀነራል 
መሓመድ ሑሴን ምስ ካልኦት 

ስድራቤት በጽሐ።
ማርፊ ዝነበራ ጃልባ ምስተወቕዐት ግን 

ብምሉኦም ኣይሞቱን። “ስቕ ኢለ ናብ 
ኣንፈይ ክሕንብስ ጀሚረ፡ ድሕሪ ቍሩብ 
ርሕቀት ብገለ ተኣምር ንእሽቶ ጃልባ 
ረኺበ” ይብል ንሱ። በታ ጃልባ ምስ 
ሸውዓተ ዝኾኑ ብጾቱ ኣስታት ሓሙሽተ 
ኪሎ-ሜተር ምስተጓዕዙ ምድሪ ረጊጾም። 
ድሕሪ ገለ እዋን ድማ ናብ ኣሃዱታቶም 
ተመልሱ። 
ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ እቲ ውግእ ተዛዚሙ። 

ማርፊ ናብ ገዛኡ ክፋኖ እንከሎ፡ ኣባላት 
ስድራቤቱ ሓዘኖም ወዲኦም ነይሮም። ማርፊ፡ 

ማዕጾ ከፊቱ ክኣቱ እንከሎ ዝተዓዘቡ ኣባላት 
ስድራቤቱ - ኣብ ክንዲ ሓጐስ ብስንባደ 
እዮም ርዒዶም። “ቀዚዞም ይጥምቱኒ 
ነይሮም፡ ሰላም ክብሎም እንከለኹ፡ ክኣምኑ 
ኣይከኣሉን” ይብል ማርፊ። ሞቱ ብወግዒ 
ከምእተረድኡ ምስ ነገሩዎ ድማ እቲ 
ኩነታት ንዓኡ’ውን ጋን ከምዝኾኖ ይገልጽ። 
እቲ ቅድሚ 79 ዓመት ሞይቱ ዝተባህለ 

ማርፊ እምበኣር፡ ክሳብ ሕጂ ብህይወት 
ኣሎ። መበል 100 ዓመት ዕድመኡ ኣብ 
ዘኽብረሉ ዘሎ እዋን ድማ፡ ካብ ንጉስ ቻርለስ 
ሳልሳይ “ርሑስ ዕለተ-ልደት ይግበረልካ!” 
ዝብል መልእኽቲ ተቐቢሉ።

ኣመሪካን ቻይናን ልዑል ንግዳዊ ልውውጥ ኣካዪደን
ኣብ መንጎ ኣመሪካን ቻይናን ዘሎ ወጥሪ 

እናሓየለ’ኳ እንተመጽአ፡ እተን ሃገራት ኣብ 
2022 ዛጊት ዝለዓለ ንግዳዊ ልውውጥ 
ከምዘካየዳ ተሓቢሩ።
ወግዓውያን ምንጭታት ከምዘመልክትዎ፡ 

ዝሓለፈ ዓመት ኣመሪካን ቻይናን ናይ 
690 ቢልዮን ዶላር ሓባራዊ ንግዳዊ 
ልውውጥ ኣካዪደን። እዚ ድማ ዛጊት ኣብ 
መንጎአን ካብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ንግዳዊ 

ምልውዋጥ እቲ ዝዓበየ እዩ። 
ብኣንጻሩ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና 

ክልቲአን ሃገራት እናኣንቈልቈለ ምምጽኡ 
ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመልክቱ።
ዝሓለፈ ቅንያት ካብ ቻይና ዝተበገሰ 

ገዚፍ ‘ናይ ስለያ’ ፍሕኛ ኣብ ሰማያት 
ኣመሪካ ከምዘንሳፈፈ ዋሽንግተን ትኸስስ። 
እቲ ብሚሳይል ተወቒዑ ከምዝወደቐ 
ዝተገልጸ ናይ ቻይና ፍሕኛ፡ ሰንጣቒቱ 

60 ሜትሮ ከምዝዀነን ናይ ስለያ ተልእኾ 
ከምዝነበሮን እኳ ኣመሪካ እንተኸሰሰት፡ 
ቻይና ግን ኩነታት ኣየር ዝምዝግብ ፍሕኛ 
ምዃኑ ብምግላጽ እያ ንክሲ ኣመሪካ 
ትነጽግ።
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣንቶኒ 

ብሊንከን ብሰንኪ’ቲ ተፈጢሩ ዘሎ 
ዘይምቅዳዋት ናብ ቻይና ወጢኑዎ ዝነበረ 
ምብጻሕ ከምዝሰረዞ ምግላጹ ይፍለጥ። 
ኣብ 2018 ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ 

እታው ቻይና ልዑል ታሪፍ ካብ እትስልዕ 
ጀሚሩ፡ እተን ብቚጠባ ዝሓየላ ክልተ 
ሃገራት ኣብ ‘ንግዳዊ ውግእ’ ተሸሚመን 
ከምዘለዋ እዩ ዝግለጽ።
ኣብ 2022 ቻይና ናይ ኣስታት 537 

ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ኣቚሑ ናብ 
ኣመሪካ ክትልእኽ እንከላ፡ ኣመሪካ ብወገና 
ዋጋ 154 ቢልዮን ዶላር እያ ናብታ ሃገር 
ልኢኻ።

ላዕለዎት ኣዘዝቲ ብሓባር ነቲ “ኤግል 
44” ዝተሰምየ መዓስከር ሓይሊ ኣየር 
እናበጽሐ ዘርኢ ኣሳእል፡ ብማዕከናት 
ዜና ኢራን ከምእተመሓላለፈ 
ተፈሊጡ።
ካብ እስራኤልን ኣመሪካን ሓያሎ 

ተጻብኦታት ከምዝገጥማ እትገልጽ 
ኢራን፡ ነቲ መዓስከር ካብ ጸላእታ 
ክመጽኣ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ኣብ 
ምምካት ከምእትጥቀመሉ ትገልጽ። 
ተደኲኑሉ ዘሎ ቦታ ግን፡ ብምስጢር 
ሒዛቶ ምህላዋ እዩ ዝግለጽ።
ዝሓለፈ ቅንያት፡ ሓንቲ ሰብ-ኣልቦ 

ነፋሪት ኣብ ከተማ ኢስፋሃን ኣብ 
ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ ትካል 
ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻማ፡ 
ኢራን ሕነኣ ክትፈዲ ምዃና 
ኣጠንቂቓ ነይራ።

ኤኳዶር - መዋቲ ፖለቲከኛ ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ
ኣብ ኤኳዶር ምርጫ ምምሕዳራት 

ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ብጥይት 
ዝተቐትለ ሕጹይ ተወዳዳሪ፡ ድሕሪ ሞቱ 
ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ምቚጻር ድምጺ 
ዝለዓለ ድምጺ ረኺቡ ተባሂሉ።
እቲ ‘ዑመር ሜኔደዝ’ ዝተባህለ ወዲ 

41 ዓመት ፍሉጥ ፖለቲከኛ፡ ከንቲባ 
ናይ ሓንቲ ከተማ ንምዃን ኣብ ምርጫ 
እናተወዳደረ እንከሎ’ዩ፡ ገዛኡ ጥሒሶም 
ዝኣተዉ መንነቶም ዘይተፈልጡ 
ዕጡቓት ቀቲሎሞ። 
ድሕሪ ምዝዛም ናይቲ ምርጫ ኣብ 

ዝተኻየደ መስርሕ ምቚጻር ድምጺ ግን 
እቲ መዋቲ ፖለቲከኛ ከንቲባ ናይታ 
ፖርቶ ሎፔዛ ዝተባህለት ከተማ ኮይኑ 
ከምእተዓወተ ተገሊጹ። እንተኾነ ድሮ 
ብሞት ስለዝተፈልየ፡ ኮሚሽን ምርጫ 
ኣብቲ ጉዳይ ውሳነ ንምሃብ ይዘራረብ 
ምህላዉ’ዩ ተሓቢሩ።

ሶርያ - ኣብ ፍርስራስ ህንጻታት፡ ሓንቲ ዕሸል ብህይወት ተረኺባ
ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን፡ ኣብ 

ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ብምንቅጥቃጥ 
ምድሪ ኣብ ዝፈረሰ ህንጻ ኣብ ዘካይዱዎ 
ዝነበሩ ሰባት ናይ ምድሓን መስርሕ፡ 
ሓንቲ ሽዑ ዝተወልደት ዕሸል ብህይወት 
ከምዝረኸቡ ሓቢሮም።
እታ ምስ መዳሕንታ ዝጸንሐት ዕሸል፡ 

ብህጹጽ ናብ ሆስፒታል ከምእተወስደትን 
ኣብ ክፍሊ መወለዳን ዘድሊ ክንክን 
ይግበረላ ከምዘሎን ሓካይም ገሊጾም።
እታ ዕሸል፡ ኣብ ደቡባዊ ቱርኪን ሰሜናዊ 

ሶርያን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ 
ዝተኸስተሉ ደቓይቕ ከምእተወልደት 
ዝጠቐሱ ጸብጻባት፡ ሓራስ ኣደኣ ኮነት 
ኣቦኣን ምሉኣት ኣሕዋታን ግን በቲ ሓደጋ 
ከምዝሞቱ ገሊጾም።
ኣብቲ ብሰኑይ ኣብ ዶብ ቱርኪን ሶርያን 

ዘጋጠመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ካብ 
ክልቲኡ ሃገራት ክሳብ ሕጂ 11 ሽሕ ሰባት 
ከምዝሞቱ ክረጋገጽ እንከሎ፡ ኣማስያኡ ግን 

ብተዓጻጻፊ ናይ ምውሳኽ ተኽእሎ ከምዘሎ 
ምንጭታት ናይ’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
በቲ 7.8 ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ኣሽሓት ህንጻታት 
ፈሪሱ ብምህላዉ ህይወት 10’ታት ኣሽሓት 
ህዝቢ ሃሊቑ ክኸውን ከምዝኽእል እዮም 
ክኢላታት ዝግምቱ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ናብቲ ብሓደጋ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተሃስየ ከባቢታት 
ቱርኪን ሶርያን ኩሉ ዓይነት ሰብኣዊ 
ሓገዛት ክለኣኽ ጸዊዑ ኣሎ። የግዳስ፡ 
ብሰንክ’ቲ ሓደጋ፡ ትሕተ-ቅርጺ መጐዓዝያ 
ናይቲ ከባቢ እውን ዓንዩ ብምህላዉ 
ንግዳያት ህጹጽ ሓገዝ ንምብጻሕ ኣጸጋሚ 
ኮይኑ ከምዘሎ’ዩ እቲ ውድብ ዝሕብር። 
ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቀዝሒ 
ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየርን ስግኣት ተወሳኺ 
ምንቅጥቃጥን ንግዳያት ቅልጡፍ ሓገዛት 
ከይግበር ኣጸጋሚ ገይሩዎ ምህላዉ 
ተፈሊጡ።

ብመሰረት ጸብጻባት ናይቲ ውድብ፡ 
ካብ 65 ሃገራት ዝመጽኡ ልዕሊ 2600 
ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ምድሓን ግዳያት 
ንምስታፍ ናብ ቱርኪን ሶርያን ኣትዮም 
ኣለዉ። 
ቱርኪ ኣብቲ ‘ቀለቤት ሓዊ’ እናተባህለ 

ዝጥቀስ ቀጻሊ ብምንቅጥቃጥ ምድሪ 
ዝጥቃዕ ከባቢታት እያ ትርከብ።

ኣብ ኤኳዶር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት 
ኣዘዋወርቲ ዕጸ-ፋርስ፡ ኣብ ልዕሊ 
ዝቃወሙዎም ፖለቲከኛታት ናይ’ታ 
ሃገር ቀጻሊ መጥቃዕቲ ከምዝኸፍቱ’ዩ 
ዝዝረብ።
ቅድሚ ክልተ ሰሙን እውን ኣብታ ሃገር 

‘ሳሊናስ’ ናይ ዝተባህለት ከተማ ከንቲባ 
ንምምራጽ ውድድር ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ 

እዋን፡ ሓደ ሕጹይ ፖለቲከኛ ብተመሳሳሊ 
ኣገባብ ከምእተቐትለ ምንጭታት ናይ’ታ 
ሃገር የመልክቱ።
ኣብ ላቲን ኣመሪካ ትርከብ ኤኳዶር፡ 

ምስ ንግዲ ዕጸ-ፋርስ ዝተኣሳሰር ገበናት 
ዝገነነላ ሃገር ኮይና፡ ኣብያተ ማእሰርቲ 
ናይ’ታ ሃገር ብብዝሒ ገበነኛታት ዕጸ-
ፋርስ ኣዕለቕሊቑ ከምዝርከብ እዩ ዝንገር።
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