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ባህሊ ካርኒቫል

ድሕሪ ‘ተኣምራታዊት’
...

ኣብ ን/ዞ/ከርከበት፡ ሞያዊ ስልጠናታት ይወሃብ ኣሎ
ሚኒስትሪ
ትምህርቲ፡
ኣብ
ምምሕዳራት ከባቢ ኣታይን ኣግማይትን
- ንኡስ ዞባ ከርከበት፡ ናይ ኣካዳሚን
ሞያን መባእታዊ ስልጠናታት ይህብ
ኣሎ።
ንሰልጠንቲ ወርሓዊ 600 ናቕፋ
እናተዋህበ፡ ኣብ ፈለማ ናይ’ዚ ዓመት
ኣብ ዝጀመረ መባእታዊ ሞያዊ ስልጠና፡
ዛጊት 110 ደቂ-ኣንስትዮ ብኢደስርሓት - ውጽኢት ላኻን ዕንቊን
ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ ትምህርተን ከም
ዝዛዘማ ተሓቢሩ።
ደቂ-ተባዕትዮ እውን፡ ብሕርሻን
ህንጻን ናይ ሽድሽተ ኣዋርሕ ስልጠና
ይከታተሉ
ከምዘለዉ
ክፍለጥ
ተኻኢሉ።
ኣባል ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኢንጂነር ካሕሳይ
ተስፋይ፡ ኣብ’ቲ ብኣውራኡ ኣብ
ልምዓት ጀራዲን ዘተኰረ ስልጠና፡
ቁጽሪ ሰልጠንቲ ብ50 ጀሚሩ 120 ከም
ዝበጽሐን ብተገዳስነትን ይከታተሉዎ
ከምዘለዉን ገሊጹ።
ናይ ህንጻ ትምህርቲ ዝህብ ዘሎ
መምህር ሚኪኤል ዘካርያስ ብወገኑ፡
61 ደቂ’ቲ ከባቢ ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሕ
ትምህርቲ ዛዚሞም - ንመመረቕታ
ተቓሪቦም ምህላዎም ሓቢሩ።
ኣብ ከተማ ኣቑርደት፡ ደረቕን ፈሳስን
ርስሓት ዝውገነሉ ፍሉጥ ቦታ ስለዘየለ፡
እታ ከተማ ንርስሓት ተቓሊዓ ምህላዋ
ብምሕባር፡ ዝምልከቶ ኣካል ቈላሕታ
ክገብር ነበርቲ ሓቲቶም።
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ኸ
ት

ጽሬት ከተማ ኣቑርደት ቈላሕታ ክግበረሉ ነበርቲ ይሓትቱ
ጐሓፍ፡ ህዝቢ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ፡ ኣብ
ከባቢ ምንጪ ዝስተ ማይን ንሕርሻዊ መዓላ
ኣብ ዝውዕል ከባብን ይድርበ ብምህላዉ፡
ንጥዕና ነበርትን ጽባቐ’ታ ከተማን ኣሰካፊ
ኮይኑ ከምዘሎ ሓቢሮም።
ህዝቢ፡ ሰሙናዊ ወፈራዊ ጽሬት
ከምዘካይድ - እንተኾነ፡ ጐሓፍ ዘመላልሳ

ተሽከርከርቲ ዘይምህላወን፡ ህዝባዊ ዓይኒ
ምድሪ’ታ ከተማ ካብ ስራሕ ወጻኢ
ብምዃኑ፡ መሕረዲ ጥሪት እውን ኣብ
ውሽጢ ህዝቢ ዝነብረሉ ቦታ ብምድኳኑ፡
ኩሉ ተደማሚሩ ነቲ ጸገማት ከምዘብኣሶ፡
እቶም ነበርቲ ኣማሪሮም።
ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል

ኣቑርደት፡ ዶክተር ወልዱ ዮውሃንስ፡ እቲ
ተርእዮ ነዊሕ ዝገበረ ምዃኑ፡ ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ጸጋታት ህዝቢ ኣወሃሂዱ ነቲ
ሽግር መሰረታዊ ፍታሕ ከናድየሉ ብተደጋጋሚ ዘቕረቡዎ ሕቶ ግብራዊ
ምላሽ ከምዘይረኸበ ገሊጹ።

መደበር ጥዕና
ኢራፋይለ ብነበርቲ
ትምጐስ
ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ - ምምሕዳር
ከባቢ ኢራፋይለ እትርከብ መደበር
ጥዕና፡ ጥዕናዊ ንቕሓት ሕብረተሰብ
ኣብ ምብራኽ ልዑል ኣበርክቶ
ትገብር ከምዘላ ተገሊጹ።
በብእዋኑ ብዝግበረሎም ጐስጓሳትን
ዝወሃቦም
ኣስተምህሮታትን፡
ኣፍልጦኦም ኣብ ዘመናዊ ሕክምና
እናዓበየ ይመጽእ ከምዘሎ፡ ብኡ
መጠን ድማ ተርእዮ ሕማማት
ከምዝነከየ፡ ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርቲ
ገሊጾም።
ኣብ’ታ መደበር ጥዕና፡ ኣገልግሎታት
ክንክን ቅድሚን ድሕሪን ሕሪሲ፡
ውሁድ ፍወሳ ህጻናት፡ ክታበት
ህጻናትን ኣዴታትን ካልእን ከምዝወሃብ
ዝሓበረ ሓላፊ’ታ መደበር፡ ነርስ
ማሕሙድ ኢብራሂም፡ መሳርሒታት
ላቦራቶሪ - ብሕጽረት ሞያውያን
ዛጊት ኣገልግሎት ከምዘይጀመረ
ኣብሪሁ።

ሓዳስ
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ሰ/ቀ/ባሕሪ - ነበርቲ ሰለስተ ን/ዞባታት ኣብ ልምዓት ዘትዮም
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ወከልቲ ህዝቢ ንኡሳን ዞባታት
ኣፍዓበት፡ ፎሮን ገልዓሎን፡ ምስ
ሓለፍቲ
ዝተፈላለያ
ኣካላት
መንግስትን
ግንባርን
ርክባት
ብምክያድ፡ ኣብ ኣተገባብራ መደባት
ልምዓት ዘትዮም።
ኣብ በቦታኡ ኣብ ዝተኻየደ ርክባት፡

ባጽዕ - ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት ሰሚናር ተዋሂቡ
ሃገራዊ ባህሊ ንምዅስኳስን ናብ
ወለዶታት ንምስግጋርን ኣብ ዝካየድ
ጻዕሪ፡ ተራን ኣበርክቶን መንእሰያት
ክዓዝዝ ከምዝግባእ፡ ኣብ ቤት-ጽሕፈት
ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ
ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቶ ተስፋይ ብርሃነ
ኣብ ከተማ ባጽዕ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር
ኣዘኻኺሩ።
ብ8 ግንቦት ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት
ትካላት መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ኣቶ ተስፋይ፡ ሃገራውነት ኣብ ኤርትራ
ብሓባራዊ
ስራሕን
መስዋእትን

ዝተዀስኰሰን ዝተሃንጸን፡ ምስጢር ህላወን

ቀጻልነትን ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡ ባህሊ’ውን
ብውሽጣውን ግዳማውን ረቛሒታት ደረጃ ብደረጃ እናማዕበለ ስለዝመጽእ፡
ተራ ንቑሕ መንእሰይ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ
ወሳኒ ከምዝኾነ ኣረዲኡ።
ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲን ምኽባር
ልኡላውነትን ዝተራእየ ሓድነትን ናይ
መኸተ መንፈስን፡ ኣብ ዘመናት ዝተሃንጸ
ሓባራዊ ሃገራዊ ክብሪ ምዃኑ፡ ናብ
ዝቕጽል ወለዶ ምስግጋሩ ድማ፡ እዋናዊ

ተልእኾ ከምዝኾነ ኣገንዚቡ።

መንጉላ - ጸገም ዝስተ ማይ ቈላሕታ ክግበረሉ ይሕተት
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ መንጉላ - ንኡስ
ዞባ ጎልጅ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣጋጢሙዎም ዘሎ
ሕጽረት ዝስተ ማይ፡ ርሑቕ ተጓዒዞም
ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክሰትዩ
ከምእተገደዱ ብምግላጽ፡ እቲ ጉዳይ ዕቱብ
ቈላሕታ ክግበረሉ ሓቲቶም።
እቲ ጸገም - ብፍላይ ንተመሃሮ ካብ
ትምህርቶም ኣሰናኺሉ ምህላዉ ዝገለጹ
ነበርቲ፡ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ዝውሰድ
ተበግሶ፡ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ቅሩባት
ምህላዎም ሓቢሮም።
ኣካያዲ ስራሕ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ

ኣቶ ሃብተማርያም በረኸትኣብ፡ ነበርቲ
ኣብ ዝሓሸ ቦታ ተጠርኒፎም ተረባሕቲ
መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክኾኑ
እኳ በቒዖም እንተነበሩ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ
መዐደሊ ማይ ዘጋጠመ ብልሽት፡ ቀረብ
ማይ ብምቊራጹ፡ ኣብ ምምሕዳራዊ
መዳይ እውን ብኣሉታ ከምዝጸለወ
ኣገንዚቡ።
ኣስታት 1500 ስድራቤታት ዝሓቘፈት
ምምሕዳር ከባቢ መንጉላ፡ ካብ ጎልጅ 40
ኪሎ-ሜትር ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ
ርሒቓ ትርከብ።

ደ/ቀ/ባሕሪ - ዕዉት መደብ ክታበት ተኻዪዱ
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ መደብ ክታበት
ብስፍሓትን መጠንን ጽቡቕ ይኸይድ ከምዘሎ፡
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ መደብ
ክታበት መንእሰይ ሑመድ እድሪስ ሓቢሩ።
ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ
ኣብ 17 ትካላት ጥዕና ብስሩዕ ዝወሃብ
ኣገልግሎት፡ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ብምንቅስቓስ
እውን ነቲ ሸፈነ ንምዕባይ ከም እተሰርሐ ገሊጹ።
በዚ ኣገባብ፡ ኣድማዒ ናይ ፖልዮ፡ ንፍዮ፡ ሩቤላን
ቴታኑስን ክታበት ከምእተዋህበ ኣረዲኡ።

ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት 2019፡ ሸፈነ
ኣገልግሎት ክታበት - ልዕሊ’ቲ ዝተወጠነ ማለት
119 ሚእታዊት ከምዝነበረ ዝሓበረ መንእሰይ
ሑመድ፡ እዚ ውጽኢት’ዚ መርኣያ ንቑሕ
ተሳትፎ ህዝብን ውፉይ ተራ ሞያውያን ጥዕናን
ከምዝኾነ ገሊጹ።
ሞያውያን ጥዕና፡ ህዝቢ ናብ ዘለዎ ከባቢታት
እናተንቀሳቐሱ ኣብ ዝህብዎ ኣስተምህሮን
ኣገልግሎት ክታበትን፡ ብወገን ህዝቢ ንዝግበረሎም
ምትሕብባር ኣመስጊኖም።

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

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤቴሌሄም ታደሰ

ሊድያ ስልጣን

እቲ መደብ - ኣብዚ ዓመት’ዚ
ብስፍሓት ክስራሓሉ ስለዝኾነ፡ ህዝቢ
ውዳበታቱ ኣሐዪሉ ንዝሓሸ ውጽኢት
ክሰርሕ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ።
ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡
መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽ
እወታዊ ኣበርክቶ ይገብሩ ከምዘለዉ፡
ምስ ምጥርናፍ ዓድታትን ምውሳኽ

ቊጽሪ ነበርቲን፡ ሕጽረታት ይረኣዮም
ስለዘሎ ግን፡ ቀዳምነት ክወሃቦም
ምዃኑ በሪሁ።
ተሳተፍቲ፡
ጥጡሕ
ጽርግያ
ዘይብለን ንኡሳን ዞባታት - ፍታሕ
ክናደየሉ፡ ምንጪታት ቀረብ ዝስተ
ማይ ክወሓስ፡ ጽርግያ ኡምለ-ፎሮ
ክጽገን፡ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት
ኣቕሪቦም።

ዲጋ ጋሕቴላይ ብበጻሕቲ ኣድናቖት ረኺቡ
ዲጋ ጋሕቴላይ፡ ንዝስተ ማይ ከተማ
ባጽዕን ኣብ’ቲ ከባቢ ዝሰላሰል ልምዓታዊ
መደባትን ከውሕስ ዓቕሚ ከምዘለዎ
ተሓቢሩ።
ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ክኢላ
ምህንድስና ዳንኤል ተኸስተ፡ ነቲ ዲጋን
በጺሑዎ ዘሎ ደረጃን ንምዕዛብ፡ ካብ
ዞባ ማእከል - ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ

ዝኸዱ ልዕሊ 100 ዑደተኛታት ኣብ
ዝሃቦ መግለጺ፡ እዚ ብዘተኣማምን
ኣገባብ ዝህነጽ ዘሎ ዲጋ - ሓደ ካብቶም
ንውሽጣዊ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘርእዩ፡
ዓበይቲ ስትራተጅያውያን ዲጋታት
ምዃኑ ገሊጹ።
እቶም ካብ ከባቢታት እምባጋልያኖ፡
ሓዝሓዝ፡ ማይ-ኣፍራስን ቪያጅዳን

ዝተዋጽኡ ወከልቲ ህዝቢ ብወገኖም፡
ህንጸት’ቲ ዲጋ፡ መርኣያ ጽንዓትን
ባህጊ ልምዓትን ኮይኑ ከምዝረኸቡዎ
ብምጥቃስ፡ ኣብቲ ዕማም ንዝተዋፈሩ
ኣባላት ኩባንያ ህንጸትን ልምዓትን
ቀይሕ ባሕሪን ካልኦት ኣካላትን፡ በቲ
ንወለዶታት ውሕስነት ዝህብ ስራሖም
ሞጒሶምዎም።

ቅሮራ - ኣብ ምጥርናፍ ዓድታት ዝጸንሐ መረዳእታ በሪኹ
ኣብ ንኡስ ዞባ ቅሮራ፡ ኣብ
ኣገዳስነት ምጥርናፍ ዓድታት
ዝጸንሐ
ንቕሓት
እናበረኸ
ምምጽኡ፡ ኣመሓዳሪ ናይ’ቲ ንኡስ
ዞባ ሓቢሩ።
“ምጥርናፍ፡ መሰረት ርጉእ
ህይወትን ምዕባለን’ዩ” ዝበለ ኣቶ
ሳልሕ ማሕሙድ፡ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ንምስፋሕ ወጺኡ ዘሎ
መደብ ብኣድማዕነት ንምትግባር፡

ኣብ ንቕሓት ዝተመርኰሰ ናይ
ምጥርናፍ ስራሓት፡ ልዑል ቈላሕታ
ከምዝወሃቦ ገሊጹ።
ኣብ ኣገልግሎታት ጥዕና፡ ማይን
ትምህርትን ዛጊት ዝተኻየደ ስራሓት፡
ኣብ ምዕባለ’ቲ ከባብን መነባብሮ
ህዝብን መሰረታዊ ለውጢ የምጽእ
ከምዘሎ፡ ተርእዮ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ምንካዩ ድማ፡ ውጽኢት
ናይ’ቲ ኣብ ምውሓስ ጽሬት ከባቢ

ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ከምዝኾነ
ኣረዲኡ።
ኣቶ ሳልሕ፡ ኣብ ኣገልግሎት
መጐዓዝያ ዘሎ ጸገማት ንምቅላል
ጻዕርታት ከምዝካየድ፡ እንተኾነ ዛጊት
መሰረታዊ ፍታሕ ከምዘይረኸበ
ኣረዲኡ።
ንኡስ ዞባ ቅሮራ፡ መነባብሮኡ
ብመጓሰን ንግዲን ዝመርሕ ኣስታት
22 ሽሕ ነበርቲ ኣለውዋ።

ዞ/ዓንሰባ - ኣመሓዳሪ፡ ንጥፈታት ልምዓት ተዓዚቡ
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ
ማሕሙድ፡ ብ5 ግንቦት - ንሃውሽ፡
እሮታ፡ ኤራን ኣስነዳን ዘራኽብ፡ ኣብ
ምስራሑ ዝርከብ 35 ኪሎ-ሜተር
ሓድሽ ጽርግያ ተዓዚቡ።
እቲ
ስራሕ፡
ብምትሕብባር

ነበርቲ ምም/ከባቢ ዳምባ
ምጭ ዝተበላሸወ ጽርግያ
ጸጊኖም
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ፡ ምምሕዳር ከባቢ
ዳምባ ምጭ፡ ነበርቲ ዓድታት ዓዲ-ጸጓር፡
ዳምባ-ምጭ፡ ዓዲ-ክንዝናብን ዓዲ-መርዒትን፡
ብዝናብ ክራማት ተበላሽዩ ንተሽከርከርቲ
ኣሸጋሪ ኮይኑ ዝጸንሐ 6 ኪሎ-ሜተር
ዝንውሓቱ ጽርግያ፡ ብወፈራ ጸጊኖም።
እቲ ስራሕ፡ ጉልበትን ገንዘብን ነበርቲን
ኣብ ካልእ ዝነብሩ ተወለድትን ብምውህሃድ
ይትግበር ከምዘሎ ዝሓበረ - ኣመሓዳሪ
ምምሕዳር ከባቢ ዳምባ ምጭ፡ ኣቶ ተስፋይ
በርሀ፡ ሻኻ-መሪር ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝነበረ
መስገር ውሕጅ፡ ብዝሓሸ መንገዲ ተሰሪሑ
ከምዘሎ ገሊጹ።
ተሳተፍቲ፡ ምስ ምጅማር ክራማት እቲ
መስመር መሊሱ ከይበላሾ፡ ቀጻሊ ወፈራታት
ክውደበሎም ኣዘኻኺሮም። ኩባንያ ሓራት
እውን፡ ኣብቲ መስመር ዘሎ ጸገም ኣብ
ግምት ብምእታው፡ ኣውቶቡስ ክምደበሎም
ሓቲቶም።
ሓንቲ ካብ 22 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ
ዞባ ዓዲ-ዃላ ዝኾነት ምምሕዳር ከባቢ ዳምባ
ምጭ፡ ካብ ከተማ ዓዲ-ዃላ ኣስታት 6 ኪሎሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ርሒቓ ትርከብ።

ህዝብን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት
ሓይልታት ምክልኻልን ይትግበር
ከምዘሎ፡ ዛጊት ድማ 15 ኪሎ ሜተር
ከምእተጸርገ፡ ዝተረፈ ግን ሓያልን
ጽንኩርን ብምዃኑ ናይ ማሽነሪ ደገፍ
ከምዘድልዮም፡ ኣወሃሃድቲ ናይቲ
ስራሕ ገሊጾም።

ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ
ኣስማጥ - ምምሕዳራት ከባቢ ኣስነዳን
እሮታን፡ ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ
ማይን ሓመድን ይሰላሰል ኣሎ።
ነቲ መደብ፡ ህዝቢ ኣብ ሰሙን
ሓሙሽተ መዓልታት እናወፈረ
የካይዶ ከምዘሎ፡ ወኪል ኤሪና
ሓቢሩ።
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14:30
15:30
16:45
18:45
19:20
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ፍሉይ መደብ
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ዶክመንታሪ
ልዝብ መንእሰያት
ናትራን
ሳይዳ
ፊዮሪና
ዜና ትግረ
ፍሉይ መደብ
ዜና ትግርኛ
ጉዳይ ኣብ ዘተ /ምኽሪ ሞያውያን
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ብካልኣይ መስመር ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝፍኖ ጸወታ፡ ሰዓት 10፡00 ምሸት
ቫለንስያ ምስ ኣርሰናል ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.215
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ሃይለ ዳኒኤል

ጉግል ሓዳስ ሞባይል
ክዝርግሕ እዩ

ኩባንያ ጉግል ኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ዘለዋ ሞባይል
ናብ ዕዳጋታት ክዝርግሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
እቲ ኩባንያ ነዚ መግለጺ ዘውጽእ ዘሎ፡
እታ ኣብ ዝሓለፈ ዝዘርግሓ ሞባይሉ ዋጋ
ብዓማዊሉ ተቐባልነት ብዘይምርካባ እዩ። እተን
‘ፒክሰል 3a’ ከምኡ’ውን ‘ፒክሰል 3a XL’
ብምባል ዝሰመየን ሞባይላቱ ናይ 399 ከምኡ
ድማ 469 ፓውንድ ዋጋ ዘለወን እየን። በዚ
ከኣ ካብተን ቅድሚአን ዝወጸት ‘ፒክሰል 3’
ብኣስታት ፍርቂ ዋጋ ዝሓሰራ ኰይነን ኣለዋ።
እዘን ሓደስቲ ሞባይላት ኣብተን ቅድሚአን
ዝነበራ ክቡራት ሞባይላት ዘሎ ዝተራቐቐ
ቴክኖሎጂ ዝዓጠቓ’ኳ እንተዀና፡ ብዝውንናኦ
ዝወሓደ ፕሮሰስ ናይ ምግባር ሓይሊን
ፕላስቲካዊ መሸፈኒን ግን ኣብ ዓይኒ ተጠቀምቲ
ክኣትዋ እየን ዝብል ግምት ከም ዘየሎ እዮም
ብዙሓት ተንተንቲ ዝገልጹ።

ምንጪ፦ bbcnews.com/technology

ሓጸርቲ
ዜናታት ሳይቴክ. ..
# ልዕሊ ሓደ ሽሕ ዝብዝሖም ዓሌታት
ምድረ-ማያውያን ኣብ ሓደጋ ምጽናት
ከም ዝርከቡ ኣብ ‘ካረንት ባዮሎጂ’
ዝተባህለት መጽሔት ዝወጸ መጽናዕታዊ
ጽሑፍ ኣጠንቂቑ።
# ኣብ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ዓሌት
እንስሳታት ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ምጽናት
ሓደጋ ጠንቁ ደቂ-ሰብ ምዃኖም ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ
ወቒሱ።
# ኩባንያ ማይክሮሶፍት፡ ኤክስ ቦክስ
ናይ ዝተባህለት ናይ ገይም መጠዋወቒት፡
‘ብረይል’ (መንበቢ ዓይነ ስዉራን)
ብምግባር ልቸንሳ ከም ዘውጽኣላ
ተሓቢሩ ኣሎ።

ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ (AI) ንምልላይ ናይ
ርእየት ኒውሮን ይሕግዝ
ስለምንታይ ኣዒንትና ብናይ ገለ ነገራት ቅርጺ፡
ሕብሪን ዝፈጥሩዎ ጽላሎትን ከም ዝሰሓቡ ሓሲብናሉ
ንፈልጥዶ?
ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን፡ ተመራመርቲ ኣብ ስርዓተ
ርእየት ዝርከቡ ኒውሮናት ንዝተፈላለዩ ምስሊታት
ነንበይኑ ዓይነት ግብረመልሲ ከም ዝህቡ ክበጽሑዎ
ክኢሎም እዮም። እዚ ባህሪ ኣብ ምልላይን ምርዳእን
ነገራት ከምኡ’ውን ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ዝተፈላለዩ
ዓይነት ሕብሪታት ንኽንፈላሊ ዘኽእሉና ብምዃኖም
ኣብ ቅድሚት ይሰርዖም። ንኣብነት፡ ኣብ ‘ኢንፈሪዮር
ቴምፖራል ኮርቴክስ (inferior temporal cortex)’
ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ናይ ሓንጐልና ዝርከቡ
ኒውሮናት ከም ዝለዓዓሉ ይገብሮም። እዚ ኣብ
ሰባትን ምዕቡላት መጥበውቲን ጥራይ ከም ዝርአይ
እዩ ድማ ዝግለጽ። እቲ ምኽንያት ድማ እዞም
እንስሳታት ዝማዕበለ ናይ ምርኣይ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም
እዩ። እንተዀነ ደቂ-ሰባት ቦታታት፡ ነገራት፡ ጽሑፍ
ወይ ገጻት ክንርእይ እንከሎና እቶም ኣብ ሓንጐልና
ዝርከቡ ኒውሮናት እንታይ ዓይነት ግብረመልሲ ይህቡ
ዘይተጋህደ ምስጢር እዩ ኰይኑ ጸኒሑ።
ኣብ ሃርቫርድ መዲካል ስኩል እትጥርነፍ ብላቫትኒክ
ኢንስቲትዩት እትርከብ ጉጅለ ተመራመርቲ፡
ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እናተሓገዙ ኣብ ሓንጐልና
ዝርከቡ ኒውሮናት እንታይ ክርእዩ ከም ዝደልዩ
ዝሕብር መረዳእታታት ክረኽቡ ክኢሎም ኣለዉ።
እቲ ኣብ መጽሔት ‘ሰል’ ዝወጸ መጽናዕታዊ ጽሑፍ
ከም ዘነጽሮ፡ ኣቐዲሞም ክካየዱ ዝጸንሑ መጽናዕቲታት
ሓቀኛ ስእሊታት ብምርኣይ ንምርጫታት ናይቶም
ንዩሮናት ኣብ ምዕቃን ዘተኰረ ኰይኑ ምጽንሑ እዩ።
እዚ ከኣ ነቲ ምርምራት ወገናዊን ዘይምሉእን ክኸውን
ገይሩዎ ይብሉ እቶም ተመራመርቲ። ኣብ ከባቢና
ዝርከቡ ነገራት ነቲ መጽናዕቲ ንምክያድ እኹላት
ከም ዘይኰኑ ዝተረድኡ ተመራመርቲ፡ ብኣርቲፊሻላዊ
ብልሒ እትሰርሕ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኒውሮናት
ዝተኣከበ ዳታ ወይ ሓበሬታ ብምምጋብ፡ ብዝሰርሑዋ
ሶፍትዌር ኣቢሎም ሓደስቲ ነቶም ኒውሮናት ከነቓቕሕ
ዝኽእል ኣርተፊሻላዊ ስእሊታት ብምጥቃም እዮም
ምርምራቶም ኣካዪዶም።
ነታ ኮምፕዩተር ፕሮግራም ወይ ሶፍትዌር
ዘማዕበለ ኣብ ሃርቫርድ መዲካል ስኩል ኣብ ክፍሊ
ኒውሮባዮሎጂ ዝሰርሕ ዊል ዣኦ ከም ዝገልጾ፡ እታ

ቀልጢፉ ምላሽ ዘርኢ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዘለዋ
ሶፍትዌር በቶም ኒውሮናት ዝህብዎ ግብረ-መልሲ
ተደሪኻ ነቲ ስእሊታት ምቅይያራት ከም እትገብረሉ
እዩ። ነዚ ዝያዳ ብጽጹይ ከም መርትዖ ንምሓዝ ድማ
ኣብ ልዕሊ ሽድሽተ ‘ማካኩ’ ዝዓይነተን ኣህባይ ናይ
ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዳታ ብምውሳድ ብመንገዲ
እታ ሶፍትዌር ኣቢሎም ከም ብሓድሽ ነቲ ምርምር
ኣካዪዶሞ።
እቶም ተመራመርቲ ነተን ኣህባይ መጀመርያ
ጻዕዳን ጸሊምን ጥራይ ሕብሪ ዘለዎ ስእሊታት
ከርእዩወን ድሕሪ ምጅማሮም፡ ብድሕሪኡ ነቶም
ካልኦት ሕብሪታት በብሓደ ከእትውዎምን ኣብ
ሓንጐለን ዝነበረ ኒውሮኣዊ ምዕባለታት ድማ ብደቂቕ
ክከታተሉ ክኢሎም። በዚ ከኣ ኣቐዲሞም ብክዀኑ
ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝጸንሑ ክፋላት ናይቶም
ኒውሮናት ስርሖም ብልክዕ እንታይ ምዃኑ ክፍለጥ
ተኻኢሉ ኣሎ። ንኣብነት እቶም ተመራመርቲ
ኣቐዲሙ ናይ ሰብ ምስሊ ገጽ ክርኢ እንከሎ ጥራይ
እዩ ምልክት ዝህብ ተባሂሉ ዝጸንሐ ክፋል ናይቶም
ኒውሮናት - ከቢብ ናብ ሓውሲ ሮዛ ዝኸደ ክልተ
ከበብቲ ንጣብ ኣብ ማእከሉ ዘለዎ ስእሊ ነተን ኣህባይ
ከም ዝርእያ ምስ ተገብረ እቲ ክፋል ናይ ምብርባር

ምልክታት ኣርእዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ እተን ኣህባይ ድሕሪ ናይ ብዙሕ ሰዓታት
ፈተና ብሓንጐለን ንዝቐረጽኦ ስእሊ ኣብቲ ስክሪን
ከም ዝመጽእ ክገብሩን እንታይነት ናይቲ ስእሊታት
ከጽንዑን ከም ዝኸኣሉ እውን እቶም ተመራመርቲ
ሓቢሮም ኣለዉ። በዚ ከኣ እተን ኣህባይ ነቲ ስእሊታት
ሽዑ ኣብ ሓንጐለን ዘይኰና ፈጢረንኦ፡ ቅድሚ ሕጂ
ብተደጋጋሚ ካብ ዝረኣይኦ ነገራት ተበጊሰን ንዕኡ
ዝመስል ምስሊታት ኣብ ስእለ ኣእምሮአን ከቐምጣ
ክኢለን። እዚ ማለት ድማ ሓደ እንስሳ ኒውሮናት
ሓንጐሉ ከም ዘለውዎ ዝፍጠሩ ዘይኰኑ ምስ ግዜን
ልምዲን ከባቢን እናተበራበሩ ዝመጽኡ ምዃኖም
ይጠቕሱ።
እቶም ተመራመርቲ ኣብ መወዳእታ፡ እዚ
መጽናዕቲታት ገና ይብገስ ምህላዉ - ንምርምራቶም
ዝያዳ ብምስፋሕ ኣብ መጻኢ እተን ኣህባይ
ስለምንታይ እየን ብስእለ ኣእምሮአን ቅድሚ ሕጂ
ርእየንኦ ዝፈልጣ ብተደጋጋሚ ኣብ ኒውሮናተን
ክቐርጻ ክኢለን ዝብል ግድል ዝያዳ መጽናዕቲታት
ብምክያድ ሓደስቲ ኣብ ስነ-ፍልጠት ዝተመርኰሱ
ክልሰ-ሓሳባት ንምምዕባል እዩ።
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ማይክሮሶፍት ዎርድ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክውሰኸሉ እዩ?
ዘተባብዑ ቃላት ንኸይጥቀሙን ዝከላኸል እዩ። በዚ

ማይክሮሶፍት ዎርድ ዝተባህለ ሓደ ንምጽሓፍ
ዝሕግዝ ሓደ ካብ ኩባንያ ማይክሮሶፍት ዘማዕብሎም
ሶፍትዌራት፡ ብዘይካ’ቲ ዓጢቑዎ ዝጸንሐ ናይ ቃላትን
ሰዋስውን ምዕራይ ክእለት - ሕጂ ድማ ብኣርቲፊሻላዊ
ብልሒ እናተደገፈ እቲ ሶፍትዌር ንኹሉ ኣሎ ዝበሃል
ለውጢታት ኣብ ጽሑፍ ክገብር ዝኽእል ኰይኑ

ክዝርጋሕ ምዃኑ ተሓቢሩ።
እቲ በቲ ዘፍረዮ ኩባንያ ዝወጸ መግለጺ፡
ማይክሮሶፍት ዎርድ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ
እናተሓገዘ ነቶም ምሉእ ሓሳባት ብልክዕ ክጽሕፉ
ዘይክእሉ ብኸመይ ከዐርዩዎ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ
እናሃበን እናኣዐረየን ከምኡ’ውን ንጾታዊ ኣድልዎ

ከኣ ተጠቀምቲ ሰነዳቶምን ካልእ ብምሉኡ ኣብቲ
ሶፍትዌር ዝሰርሑዎ ዘበለን ኩሉ ብግቡእን ብጽፉፍን
ዝተታሕዘ ይኸውን ማለት እዩ።
እንተዀነ እቲ ሶፍትዌር ኣብ ‘ክላውድ’ መሰረት
ዝገበረ ኣሰራርሓ ዝኽተል ብምዃኑ፡ ኣገልግሎት
ኢንተርነት ዘይብሎም ዓማዊሉ ክጥቀሙሉ ዘኽእል
ኣይኰነን።
እዚ ሓድሽ ማይክሮሶፍት ዎርድ ኣብ ዝመጽእ
ዘሎ ወርሒ ሰነ ንፈተነ ክዝርጋሕ ምዃኑ፡ ምሉእ
ብምሉእ ተጻፊፉ ድማ ኣብ ቀውዒ ናይዛ ሒዝናያ
ዘሎና ዓመት ኣብ መዓላ ተጠቀምቲ ክውዕል እዩ ዘሎ
እቲ መደብ።
ብዙሓት ምስ ኩባንያ ማይክሮሶፍት ቅርበት
ዘለዎም ተንተንቲ ከም ዝሕብሩዎ፡ እቲ ትካል
ምስ ከም በዓል ጉግል ዝኣመሰላ ኩባንያታት ኣብ
ምምዕባል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዘርእያኦ ዘለዋ
ዕብየት ንኸይተርፍ ዘርእዮ ዘሎ ቅልስ ምዃኑ እዩ።
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ሓዳስ

ኤርትራ
ጴጥሮስ ተፈሪ

ነቲ መልእኽቲ ንፋስ እዩ ሒዙለይ
መጺኡ። ብቐጥታ ካብ ኢድ
ልኣኺኡ ከምዝተቐበሎ እውን
ሕሹኽ ኢሉኒ እዩ። ኣነ እውን
ክድንጒ ከምዘይብለይ ዝሕብር
መልእኽቲ ሒዙ እዩ ከይደንጐየ
በጺሑኒ። ኣረክብ ኣቢሉኒ ብርኩ
ከይሰበረ ብቁጽ ክብል እንከሎ፡ እግሪ
እግሩ ክነቅል ስለዝነበረኒ ነቐልኩ።
ነቲ ብኻልእ ሸነኽ ናይ’ቲ ዝኸዶ
ቦታ ዝመጽእ መወዳድርተይን
መተሃላልኽተይን እውን፡ መልእኽቲ
ብማዕበል ባሕሪ ከምዝተላእከሉ ፈሊጠ
ኣለኹ። ስለ’ዚ ክቕድመኒ የብሉን።
እቲ ዝበጽሓኒ ደብዳበ፡ ካብ ዘይትን
ንብዓትን ዓሳ ብዝተቓመመ፡ ብማይ
ባሕሪ ዝተቓጠነ ሰማያዊ ቀለም፡ ካብ
ድርዒ ጐብየ ተላሒጹ ኣብ ዝተሰርሐ
ወረቐት ዝተጻሕፈ ክቡር ደብዳበ
እዩ። እዛ መዓልቲ እዚኣ፡ ንሓያሎ
መዓልትታት ዝጽበያ ዝነበርኩ እያ።
ኣብ ህይወተይ ምሉእ ክዕወተላ ሃረር
ዝብላ ውድድር እንተደኣ ተዓዊተላ፡
ምሉእ ዕምረይ ዝጐድለኒ ኣይክህሉን
እዩ። እቲ ሕጂ ጐዲሉኒ ዘሎ ከኣ፡ ንሱ
ጥራይ እዩ።
ስማ ምስ ፈለጥኩ ገሪሙኒ እዩ።
‘ማሕፉዛ’ - ንሳን ዘለዋ ትሕዝቶን
ንዓይ ተባሂላ ተቐሚጣ ዝጸንሐት
ክትከውን ኣለዋ። ኩለንትናኣ ከምቲ
ኣነ ዝሓልሞ ኰይና እያ ጸኒሓትኒ።
ኩሉ-ምላ ሉል እያ። ልክዕ ከምቲ
ንሳ ኣብ እትሕንብሰሉን ትናፈሰሉን
ብጐደናታት ዝተመሳቐለ ባሕሪ
ዝርከብ ሉል። መልክዕ ጥራይ
ግና ኣይኰነን ዘለዋ፣ ጸጋ እውን
ተዓዲላ እያ። ቀዲሕካን ሓፊስካን
ዘይውዳእ ቅሙጥ ሽሻይ። ንሳ
ዘይትውንኖ ንብረት የለን። ኣብ
ገምገም ባሕሪ እትነብር፣ ሃብታም
ብባሕርን ብምድርን፣ ጥሪት ኰነ
ወርቂ በሽበሽ ኢሉ ገዝኣ ዝፈስስ።
ብልቦና ኰነ ብትሕትናሲ ትወዳደራ
ኣበይ ከይትርከብ። ውሕልነት እውን
ዝጐድላ የብላን እብል። ምኽንያቱ፡
በሰሮ ሃብታምዶ ኣላ እያ። ካልእ
እንተተረፈስ ብገንዘብ ልቢ ለባማት
ትዕድግ።
ሓደ መዓልቲ፡ ኣብ’ቲ ኣነ
ዝነበርኩዎ ቦታ መሬት ተንኪፉ
ክሳብ’ቲ ንሳ ዝነበረቶ ገምገም ባሕሪ
ኣንጠጥዩ ዝነበረ ጽዑቕ ደመና
ኣቢለ - ብእግረይ ላዕሊ ላዕሊ ሸነን
እናበልኩ ነዊሕ ድሕሪ ምጉዓዝ፡
ኣብቲ ንሳ ዝነበረቶ በጻሕኩ። ኣብ’ቲ
ባሕሪ ንበይና እናሓንበሰት - ኣብ
ሓደ ደሪቑ ናብ በረድ ተቐዪሩ ዝነበረ
ደመና ኮፍ ኢለ፡ ቁልቁል ኣማዕድየ
ርኣኹዋ። ዳርጋ ኣነ እውን ናብ በረድ
ተቐይረ፡ ሓውሲ ደንዚዘ ደመይ
ጠጠው ኣብ ምባሉ እየ ዝነበርኩ።
ብኣግርሞት ዝኣክል መሊሱ ደመይ
ደው በለ። እቲ ደመና ቁሩብ ንሓደ
ሽሕ ሜትሮ ዝኸውን ትሕት ኢሉ
ስለዝነበረ፣ ጥር ኢለ ናብ’ቲ ዝነበረቶ
ባሕሪ ወረድኩ። ገና ኣብቲ ባሕሪ
ከይዓለብኩ እንከለኹ ግን፡ እቲ ሓውሲ
ረጊኡ ዝነበረ ደመይ ቀልጢፉ ስርሑ
ጀሚሩ ፈሊሑ ሞቐኒ። ብሓቂ ደምካ
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ተምውቕ ጎርዞ እያ። ሓቂ ይሓይሽ፡
ፈለማ ምስ ርኣኹዋ ፍጥርቲ ጓል
ሄዋን ኣይመሰለትንን። ደሓር ኣብ’ቲ
ባሕሪ ጦምበላሕ ኢለ ምስ ዓለብኩ
ግዳ፡ ኣዐርየ ኣቕለብኩላ’ሞ ልክዕ
ከማይ ሰብ ፍጥርቲ። ነብሰይ መሊሱ
ፉሕፉሕ በለኒ።
ይትረፍ ወዲ-ተባዕታይ፡ ጓልኣንስተይቲ እውን ኣብ ጥቓኣ
ስለዘይነበረት፡ ተዛንያ እያ ትሕምብስ
ነይራ። ብዘይሓሰበቶን ዘይገመተቶን
ምስ መጻእኩዋ፡ ሰንቢዳ ንምሉእ
ሰውነታ በቲ ንኹሉ ኣካላ ዝሽፍን
ጸጉራ ገይራ ከደነቶ። ዓይነይ ድማ፡
ነቲ ኣፍጢጡ ክዕዘቦ ዝጸንሐ ሰሓቢ
ኣካላታ ሰኣኖ። ካብ’ቲ ባሕሪ እውን፡
ኣብ ኣጋ ምውጻኣ እያ ዝነበረት።
ፈለማ፡ ነታ ዛንታኣ ኣብ ጽውጽዋይ
እንሰምዖ - “ሓንቲ ጽብቕቲ፡ ፍርቂ
ነብሳ ዓሳ ፍርቂ ነብሳ ሰብ ኣላ”
እናተባህለ ዝንገረላ፡ ብጋህዲ ዝረኣኹዋ
እዩ መሲሉኒ ነይሩ። ግና ብሓቂ ሰብ
ኰይና። ሃዲማ ድማ፡ ናብ’ቲ ኣብ
ገምገም ባሕሪ ዝነበረ ገዛውቲ ከደት።
ዓይነይን ልበይን ከኣ ምስኣ።
እቲ ዝነበረቶ ከባቢ ንርእሱ ዘለዎ
ጽባቐ ዘደንቕ እዩ። ምስ’ቲ ጽሩይ
ገማግም ባሕሪ፣ ከምኡ ዝኣመሰለ
ብኣግራብ ዝተሸፈነ ዘሎ እመስለኒ
ኣይነበረን። ዝያዳ ንልበይ ስልብ ዘበለ
ግና፡ እቲ ዝኣተወቶ ገዛ እዩ። ዲታ
ጓል ዲታ ምዃና ኣይሰሓትኩዎን።
መዋእለይ ክንድኡ ዝኣክል ሃብቲ
ዘለዋ ምስ ተመነኹ እየ። ምርዕውቲ
ከምዘይኮነት ገመትኩ።
ዕድመኣን እቲ ካብ ፈለማ ከም
ከብዲ ኢደይ ተቐሊዑ ዝተራእየኒ
ሰብነታን እኹል ምስክር እዩ ነይሩ።
ግዲ የብልኩምን ኣብ ምስትብሃልሲ
ንፉዕ እየ። እንተኾነ፡ ንዓይ እትኸውን
ጠላሕ ትብለኒ ሰብ ኣይረኸብኩዋን
ዛጊት። ሕጂ ግና ዝረኸብኩዋ ኰይኑ
እስመዓኒ ኣሎ።
ንሳ ንባዕላ፡ እቲ ፈለማ ብሰማይ
ናብቲ ባሕሪ ምስ መጻእኩዋ፡ ቀልጢፋ
ነብሳ ኣይሓብአትን። ኣምላኽ ካብ
ሰማይ ሰብ ዝለኣኸላ ግዲ መሲሉዋ
ክትከዋወል ኣይደለየትን። ካብ’ቲ
ባሕሪ ወጺአ እግሪ እግራ - ናብቲ
ዝኣተወቶ’ሞ ዘሀነነኒ ገዛ ኣተኹ።
“ክቡር እንታይ ዝኾንካ ኢኻ?”
በለኒ ሓደ ኣገልጋሊኣ እዩ ኢለ
ዝገመትኩዎ። ኩነታተይ ክብድ ከም
ዝበሎ ካብ ኣጠማምታኡ ተረዲአዮ
እየ።
“ኣነ፡ ነዛ ንሓያሎ መዓልታት በዚ
ሰማየ ሰማይ ዘወር ክብል እንከለኹ
ኣብ’ዚ ዝርእያ ጓልኩም፡ ንቅዉምነገር ዝደለኹ እየ።” መለስኩ ሓሶት
ወሲኸ - እምበር ከም ሓቂ ሽዓኡ እየ
ንፈለማ ዝረኣኹዋ። ውሽጢ ኣትዩ
ተመልሰ’ሞ፡ ከምዚ ክብል ተዛረበኒ።
“ክቡር፡ መልእኽቲ ኣብጺሐ
መልሲ እውን ሒዘ መጺአ ኣለኹ።
ንሱ ድማ፡ በዚ ሓደ ሸነኽ ናይ’ዚ
ገዛ፡ ምሳኻ ኣብ ሓደ ሰዓትን ደቒቕን
ኣብ’ዚ በጺሑ ከማኻ ዝሓተተ
ስለዝተረኽበ፡ ንመን ኣቢና ንመን

ሕጉሽ ዋሎ

ሕራይ ክንብል ኣሸጊሩና ኣሎ’ሞ፡
መልሲ ሓሲብና ክንነግረኩም ኢና።
ሕጂ ግና ኣዕርፉ” በለ።
“ወይለከ! ከም’ዚ ዝበለ ተብተብከ
ኣሎ ድዩ ደኣ? ርእዩ ዝምርዓዋ
እንተረኸበት ግዲ እዮም ንደገ ከም
እትወጽእ ገይሮምዋ” በልኩ ብልበይ።
ከነዕርፈሉ ዝተዋህበና ኣዳራሽ ዘገርም
እዩ። እቲ ንሳ ትድቅሰሉ ደሓር ምስ
ተመርዓና ኣነ እውን ዝድቅሰሉ ገዛ
ደኣ ከመይ ይኸውን. . .ተደነቕኩ።
ንሓዋሩ ኣብኡ ምስኣ ክውዕልን
ክሓድርን እናተረኣየኒ። እንተ እቲ
ድሒሩ ዝተዋህበና መልሲ፦
“ክሓስበሉ እየ ስለዝበለት፡ ሕጂ

እዩ እምበኣር፡ እቲ ብንፋስ ዝበጽሓኒ
መልእኽቲ ዝተላእከለይ። ነቲ ከም
ቀደመይ ክጐዓዘሉ ዝሓሰብኩ ደበና፡
እቲ መልእኽቲ ዘምጸኣለይ ንፋስ
ብኣኡ ሸነኽ ስለዝመጽአ’ሞ - ሒዙዎ
ንድሕረይ ከይዱ ስለዝነበረ፡ ቀዲመ
ኣብ ቆጸራ ክበጽሕ እንተደኣ ኰይነ፡
ናይ ግድን ቀልጢፉ ኣብኡ ዘብጸሓኒ
ኣቋራጭ ወይ’ውን መሳለጥያ
ከድልየኒ እዩ። እቲ ብኻልእ ሸነኽ
ዝመጽእ መወዳድርተይ፡ ፈጺሙ
ክቕድመኒ የብሉን። ካብኡ ኣብሊጹ
ዘርኢ ብዙሕ ነገራት ነይሩኒ እዩ።
ንሱ ይትረፍ ኣብ ቅድመይ፡ ኣብ
ቅድሚ’ቲ ክፉእ ዝበሃል ሰብ እውን

በቦታኹም ኪዱ። መልእኽቲ ምስ
በጽሓኩም ትመጽኡ።” ዝብል፡ ኣብ
ገምገም እቲ ብህድኣት ቀምበይ
ቀምበይ ዝብል ዝነበረ ባሕሪ፡ ኣብ ሑጻ
ዝተጻሕፈ እሞ፡ እቲ ገይሹ ዝነበረ ባሕሪ
ምስ ተመልሰ ነቲ ጽሑፍ ከም ዘለዎ
ምስ ሑጻኡ ሓፍ ኣቢሉ፡ ኣብቲ ማይ
ጸንበለል ኣቢሉ ከም ዝንበብ ዝገበሮ
መልእኽቲ ጸንሓና። እቲ ሑጻ ምስ
ኣንበብናዮ ባዕሉ ንውሽጢ ጠሓለ።
ብተወሳኺ፡ መዋቲ ዝኾኑ ወላዲ
ናይ’ዛ ጎርዞ፡ ኣብ’ቲ ዝዓረፉሉ
እዋን፣ “ቅድሚ 17 ዓመት ዕድመኣ
ከይትምርዖ፣ ልክዕ 17 ዓመት እኽል
ኣብ ዘበለትላ ግና፡ ግድን ክትምርዖ
ኣለዋ” ዝብል ለበዋ ከምዝገደፉ
ፈለጥና። እቲ 17 ዓመታ ግና ድሕሪ
ዓመት ድዩ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ
ወይስ ወርሒ ክመልእ ዝፈለጥናዮ
ኣይነበረን።
ነዚ ቈጻራ’ዚ ካብ ባሕሪ ተረኪበ፡
በቲ ዝኸድኩዎ ደበና ኣቢለ ንዓደይ
ተመሊሰ። ኣብ ትጽቢት እንከለኹ

ክቐርብ ዝግበኦ ኣይኰነን። መርኣያ
የብሉን። ናተይ ነጊረኩም እየ - ስእሊ
መላእኽቲ እየ። ልክዕ ከምተን ወግሐ
ጸብሐ ኣጋግየን - ናብ ድልየተን
ከእትዋኒ ህርድግ ዝበላ ወይዘራዝር
ከባቢናን ኪኖኡን።
ማሕፉዛ፡ ንዓይ ምምራጻ ኣይተርፋን
እዩ። ባህልን ልምድን እንተዘይ
ኣስሒቱዋ፡ ኣብ ኩሉ ቀዳማይ ባዕለይ
እየ። ኪኖ’ዚ እንተደኣ ኰይኑ ዝግባእ
ኣይኰነን። እቲ ምንታይ ኣብ ከም’ቲ
ዝኣመሰለ ጽቡቕ ከባቢ፡ ኣብ ከም’ቲ
ዝኣመሰለ ግሩም ኣደራሽ፡ ምስ
ከም’ቲኣ ዝበለት ምልክዕቲ ጐርዞ
ክነብር ዘምሕረሉ፡ ብዘይካይ መን
ክህሉ ይኽእል። ኣይትቀየሙኒ ይትረፍ
ቅድሚ’ዚ ቱሕቱሓ ቅድመኹም
ቅድሚ ቅድመኹም ኣነ እየ። ጃህራ
ገይርኩም ኣይትረድኡዎ።
ዓዲ፡ ካብታ መልክዓን ሃብታን
ወሰን ዘይብሉ - ‘ጥብ በል’ ዝብል
መልእኽቲ በጺሑዎ ምስ ሰምዐት
ጉድ ኢላ። ካብ ከምኣ ዝኣመሰለት

ሕልፍቲ መልእኽቲ እጽበ ምንባረይ፡
ነቲ ወረ ባዕለይ ኣንፊሰዮ ነይረ እየ።
ዓዲ፡ ፈረሰይ ለጒመ ኰረሻ ክጽዕን
ምስ ርኣየት፡ “ዕድልካ ዳግማዩ ኣባና
ይግበሮ፣ ጸበል ኢድካ ንገፈልና።”
ብዝብሉ ከባቢየይ ጽቕጥቅጥ
ኰይኑ። ዋላ ወርሖ፡ ኣብ ውሽጢ
ገዛኦም ኰይና ኣማዕድያ ክትርእየኒ፣
ካብ ውሽጢ ገዛይ ብዓይኒ መርፍእ
ኣሕሊፈ ርኣኹዋ። ወርሖ ከም
መልክዕ ምልክዕቲ እያ። ብሃብቲ
እውን ደሓን እያ ዓዲ ዘሕድር
ኣለዋ። ግና ንዕምርና ብኾፍና ዘናብር
ኣይኰነን። ኣብ መንጎ ምስ ጠለመና
ድማ መልክዓ እውን ክጠልም እዩ።
መልከዐይ ድማ ክልከም እዩ። ሰብ
እንጀራኡ እንዳኣሉ መልክዑ።
ምኽንያቱ ንናብራኡ እዩ ዝመስል።
ሻቡ፡ ከርፋሕ መርዓት፡ ከርፋሕ
ናብራ - መን ክርእዮ። ሕጉሽ ድማ
ከርፋሕፋሕ ኣይፈቱን። ብየማናይ
ሸነኹ መዓር፣ ብጸጋማዩ ድማ ጠስሚ
ዝፈስሱ ሩባታት እናረኣየ ዘይነብሮ
ናብራ ኣይብረሆን።
ሻቕሎት ነይሩኒ እዩ። ኣምበላይ
ፈረሰይ ከምቲ መልእኽቲ ዘምጸኣለይ
ንፋስ ዝሕንበብ’ኳ እንተኾነ፣ ዝሓልፎ
ዓቐበ-ቁልቁለት፡ ዘይጥጡሕ ጐላጉል፡
ዕንቅፋት ከይኰነኒ ሰጋእኩ። ዓዲ፡
ብድሕረይ “ከም ዕድልኪ” ኢለያ
ነቒለ ኣብ ሓደ ከባቢ ምስ በጻሕኩ፡
ዘይተጸበኹዎ ዕድል ገጠመኒ።
ቀደሙ ይኾነለይ እዩ። እዚ ዝኸውን
ዘሎ፡ ካብ’ታ ዝተበገስኩላ ደቒቕ ኣብ መበል ሰዓትን ሰለስተ ደቒቕን
ሰላሳን ሓደን ካልኢትን ፈረቓን
እዩ። ብሸነኽ እቲ ዝኸዶ ዝነበርኩ
ቦታ ዝመጸአ ህቦብላ ሓመድ፡ ኣብ’ቲ
ዝነበርኩዎ በጺሑ፡ መሬት ተንኪፉ
ነበረ። ኣይነገርኩኹምን፡ ጉዕዞይ ካብ
ከበሳ ንመታሕት ናብ ገምገም ባሕሪ
ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ግዜ’ቲ፡ ብመሬት
መሬት ምኻድ ኣይተራእየንን።
ኣገዳስነቱ ጥራይ ዘይኰነ ዘይስሉጥነት
እውን ስለዝነበሮ።
ጉዕዞይ ብላዕሊ ላዕሊ በቲ ህቦብላ
ሓመድ ገበርኩዎ። እቲ ዝነበረ ንፋስ
ዘልዓሎ ጻዕቂ ሑጻ፡ ነቲ ዝጋልብ ዝነበረ
ኣምበላይ ሽኽል ሽኽል ከየብሎ እኳ
እንተፈራሕኩ፣ ኣምበላይ ግና ዝጻዓድ
ፈረስ ኣይነበረን። ምግላቡ ወሰኸሉ
ደኣ’ምበር ዝሕጥ ኣይበለን። ብታሕቲ
መሬት፡ ኣነ ብልዕሊኡ ዘለኹዎ
ጣቓን ደሮናን፣ ብልዕለይ ድማ ኣብ
ትሕቲ ሰማይ ዘንጠጠየ ደበና። ኣብ
ገለ ቦታ ምስ በጻሕና ኣምበላይ ማይ
ዝጸምአ ኰይኑ ስለዝተሰማዓኒ፡ ካብቲ
ብልዕሌና ዝነበረ ደበና ብሽቶለይ
ሸዅሺዀ ከስትዮ ናብቲ ብርኽ ዝበለ
ህቦብላ ሓመድ ደይበ እንተፈተንኩ፡
በረድ ኰይኑ ደሪቑ ኣበየኒ።
ቁሩብ ዝተጨላለፈ በረድ ረኺበ ንኽዝሕሎ ድማ ብእዝኑ ኣእተኹሉ።
ከምዚ ኢለ ብፍጥነት እናተጐዓዝኩ
እንከለኹ እምበኣር እየ - ብቕድመይ
ሓደ ኣደናቒ ነገር ዝተዓዘብኩ።

ይቕጽል . . .

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
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እንቋዕ’ኳ. . .

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

tum.tes.88@gmail.com
“ከመይ ኣለኺ ሃና - እዛ ገዛኺ’ኳ
ምጥንትን ጽብቕትን’ያ” በልኩዋ
ብጽበት ቤታ ከይትስከፍ እናሓሰብኩ።
ጠገለ ዘይብሉ ሽጓሹግ ሓሊፈ እየ ኣብ
ገዝኣ በጺሐ። ዕላልን ዕጣንን ናይ’ቲ
ብኽልተ ሪጋ ናይ’ቲ መሕለፊ ዝርከብ
ገዛውቲ፡ ብቐጥታ ናብ እዝንኻን
ኣፍንጫኻን እዩ ዝኣቱ።
“እንታይ ደኣ - ምስ ጥዕናን
ተመስገንን እኽልቲ’ያ” ክትብል
ምስ መለሰትለይ፡ ዘዳለወቶ ቡን ናብ
ምቕላው ኣተወት። እታ ድርኩዂት
ምስ ረገጽካ ብኽልተ ስጕሚ ኣብ
ዓራት እተብጽሕ ምድሪ ቤት፡ ኣመና
ጽርይቲ እያ። ሃና ካብ ኮፍ መበሊኣ
ተንሲኣ ኮፍ ንኽብል ክትዕድመኒ
ከላ እየ ነታ ቤት ብዙርያ ጠሚተያ።
ዝበዝሐ ኣብ መንደቓ ተሰቒሉ ዝረአ፡
ምስሊ መላእኽትን ጻድቃናትን
እዩ። ምስ’ቲ ብዛዕባ ሕሉፍ ሂወታ
ዝሰማዕኩዎ ብምትእስሳር ድማ፡ ናይ
ፍርሓ ምልክት ምዃኑ ገመትኩ።
ሰባት፡ ካብ’ቲ ብስሕታን ክኸዱዎ
ዝጸንሑ ግናይ መንገዲ ክምለሱ
ከለዉ፡ ንጸሊም ሕሉፎም ክስርዘሎም
ከም ዝኽእል ናብ ዝኣመኑሉ ነገር
እዮም ዝጽግዑ። ምናልባት ሃና ኸኣ፡
ከምኡ ክትከውን ትኽእል እያ።
ሕጽር ዝበለ ሰላምታ ምስ ተቐባበልና፡
መፈለሚ ዘረባ ደለኹ። ቅድሚ ናብ’ቲ
ከም እሾኽ ዝባን ዝወግኣ ዳሕረዋይ
ሂወታ ምእታወይ ግን፡ ዕውትቲ
ምዃና ነጊረ ከደዓዕሳን ብኽፉት ልቢ
ከተዕልለንን መሪጸ።
“ቤትኪ ምውቕቲ እያ፡ ናብራኺ
ኸኣ ከም ቤትኪ ምዉቕ እዩ ዝመስል.
. .” በልኩዋ። ናይ ርእሰ-እምነት
መልሲ እናተጸበኹ ግን “እንሀለና
ትርእየና - እንታይ’ሞ ኩሉ ነገር ምስ
ተኸስረ. . .” ብምባል ናብ ዝንታ ገጻ
ዘበለት። ብጣዕሳ እናተለለወት ምዕላል
ከይትኣብየኒ ስለ ዝሰጋእኩ ድማ’የ
ቀልጢፈ ዝዀለፍኩዋ። ኣብ ንቡር ስነኣእምሮ ኰይና ከተዕልለኒ እየ ዝደሊ።
“ብወረ ከም ዝሰማዕኩዎ ፍጹም
ተቐይርኪ ኢኺ። ዓባይ ሰብ ምዃንኪ
እዮም ሰባት ዘዕልሉ” - እዚ ምስ
በልኩዋስ፡ እቲ ፈለማ ዝመለሰትለይ ከም
ዘጠዓሳ ኣብ ገጻ እየ ርእየዮ። ዘረባናን
ኣዘራርባናን ክሳብ ክንደይ ንሰባት
ክጎድእ ወይ ከትብዕ ከም ዝኽእል ከኣ
ብዝያዳ ኣብ ሃና ኣንቢበዮ።
“መቸም - ብዓቕመይ እቃለስ
ኣለኹ፡ ኣምላኽ ድማ ንመን ኢሉዎ.
. .?
“በሊ እስከ ካብ ናይ ትምህርቲ
ሂወትኪዶ ክንጅምር” በልኩዋ
ቀልጢፈ። ኣብ ዕድመኣ ካብ ዝነበሩ
መማህርታ “ኣብ ትምህርቲ በርቂ
እያ ነይራ” እናበሉ እዮም ዘዕልሉላ።
ኣወዳት ሃረር ዝብሉዋን ፈጺማ
መንገዳ ዘይትስሕትን ምንባራ እውን
ይዛረቡላ።

“ኣብ 1987 ዓ.ም. ኣብ ኣስመራ እየ
ተወሊደ። ጓል ሓሙሽተ ዓመት ምስ
ኰንኩ ትምህርቲ ጀሚረ። ወለድና
ብኽንክንን ፍቕርን እዮም ኣዕብዮሙና
- እንታይ’ሞ. . .” ምስ በለት፡ ዘረባ
ኣቋሪጻ ድሮ ናብ ዝኽሪ ሸለው በለት።
ሕሉፋ እንክትዝክር ድነ ሓዘን ዝኽደን
ፍረ-ገጻ ምስ ረኣኹ ኣመና ደንጊጸላ።
ቍስላ ንኽጎድእ ቤታ ዝኣተኹ ኰይኑ
እውን ተሰመዓኒ።
“ክንደይ ክፍሊ በጺሕኪ ሃና?”
ኢለቨንዝ (11) ወዲአ ትዌልቭዝ
(12) ምስ ጀመርኩ እየ ኣቋሪጸዮ።
ኣብ 1995/96 ኣቢሉ እዩ ነይሩ።
ኢለቨንዝ እናተመሃርኩ ከለኹ ኣብ
መወዳእታ ዓመት ከይተረደኣኒ ሓድሽ
ጠባይ ከምጽእ ጀሚረ. . .።” ኣዒንታ
ብሰርቢ ንብዓት ተኸድነ። ገጻ ብጣዕሳ
ተጎልቢቡ ካብኡ ንንየው ንኸይሓታ
ዝምሕጸነኒ ዝነበረ መሰለ።
“ሃና - ዝተደፍአ ማይ ኣይሕፈስን
እዩ። ብዛዕባ መጻኢ ጥራይ ኢኺ
ክትጥምቲ ዘለኪ. . .” - ዋላ’ኳ ብደቂቕ
ኣይኹን እምበር፡ ብዛዕባ ድሕረ-ባይታኣ
ካብ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡዋ ሰባት
ኣፈናዊ ሓበሬታ ሒዘ ነይረ። “ንኹሉ
መሰናኽላት ሰጊርኪ ሓድሽ ሂወት ካብ
ትጅምሪ ሓጺር ኣይገበርክን - ስለ’ዚ
ሕጂ. . . ” ኣደዓዒሰ ዛንታኣ ክሰምዕ
እዩ መደበይ።
“ጽቡቕ ኣለኻ - ግን ክዝክሮ ከለኹ
ኣየኽእለንን እዩ። ኣብ ከመይ ዝበለ
ሂወት ድየ ነይረ - ከመይ ኢለ ኣትየዮ?
እንታይ ደፋፊኡኒ? እኮ’ዩ ክሳብ ሕጂ
ዘይርደኣኒ. . .” ስኽሕክሕ በለት። እቲ
ሕቶታት ኣነ ክምልሶ ከም እትጽበየኒ
ድማ፡ ዓይኒ-ዓይነይ ጠመተትኒ።
“መማህርትኺ ይኹኑ ፈለጥትኺ
ኣዚኺ ንፍዕቲ ተመሃሪት ከም
ዝነበርኪ እዮም ዘዕልሉ። ካልኣይ
ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ምውዳእኪ ደኣ
እንታይ ተረኽበ?
ከም’ቲ ዝሰማዕካዮ ካብ ንእሽቶየይ
ንፍዕቲ ተመሃሪት እየ ነይረ። ስድራይ
እውን ምስ ክልተ ንኣሽቱ ኣሕዋተይ፡
ኣብ ትምህርቲ ብጥብቂ ይከታተሉና
ስለ ዝነበሩ ሓጊዙኒ እዩ። ብቐደመይ
ንፍዕቲ ተመሃሪት እንተ ነበርኩ’ኳ፡ ናብ
12 ክፍሊ ምስ ሓለፍኩ፡ ካብ ወትሩ
ፍልይ ብዝበለ ኩነት ክጅምሮ ሓሳብ
ነይሩኒ። ኣብ ትምህርተይ ክጥቀመሉ
ካብ ዝግበኣኒ ግዜ ዋላ ሓንቲ ካልኢት
ክኸስር ከም ዘይብለይ ምስ ነብሰይ
ቃል ኣትየ። ልዑል ነጥቢ ኣምጺአ
ዩኒቨርስቲ ክኣቱ ሃንቀው እናበልኩ
ወርሒ ዝኸውን ተማሂረ። እዚ
ክብለካ ከለኹ ግን፡ ከም ቀደመይ ከም
ዘይነበርኩ ይርደኣኒ ነይሩ። ከጽንዕ
እንተ በልኩ ይኣብየኒ - ጥራዝ ሕዝ
እንተኣበልኩ ልበይ ገዲፉኒ ናብ ካልእ
ይኸይድ. . .”
“ናበይ እዩ ዝኸይድ”
ብምንታይ ከም እትጅምር ዝጠፍኣ

ክትመስል፡ ንላዕሊ ኣንቃዕረረት’ሞ፡
መሊሳ ደኒና ትም በለት። ተጸብየያ።
ሕንቕንቕ ትብል ስለ ዝነበረት፡
መሊሱ ንኸይገድዳ ኢለ ዋላ ሓንቲ
ኣይተዛረብኩን። ሰርቢ ንብዓታ ገና
ከይወረደ ከሎ ኣዒንታ ብማልያኣ
ድሕሪ ምሕባሳ “ኢለቨንዝ ወዲአ
ዕረፍቲ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን፡ ምስ ሓደ
ናብ ቤት ትምህርተይ ክኸይድ ከለኹ
ኩሉ ግዜ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ሰብ፡ ናብ
ከተማ እናወጻእኩ እዛወር ነይረ።”
“ብኸመይ ተላሊኹም ምስኡ”
“እንታይ’ሞ ክብለካ እየ ወደይ!
ኣብ ኢለቨንዝ ናብ ቤት ትምህርተይ
ክኸይድን ክምለስን ከለኹ፡ ብኣፈፌት
ናይ’ታ ንሱ ዝሰርሓላ ዝነበረ ጋራጅ’የ
ዝሓልፍ ነይረ። ኣብ’ቲ እዋን’ዩ ድማ
ብኡ ክሓልፍ ከለኹ
ንኽንላለ
ዝትዅትኾኒ ዝነበረ። ኩሉ ግዜ
ሸለል ኢለ እሓልፎ ነይረ። ሓደ ሓደ
እዋን’ውን፡ ቅጭ ስለ ዘምጽኣለይ፡ ክጸርፎ
እደናደን ነበርኩ። ሓንቲ መዓልቲ
ግን እንታይ ከም ዝኾንኩ ንሓጺር
እዋን ደው ኢለ ሰሚዐዮ። ንፈለማ
እዋን ፊት ንፊት ዝተቐራረብናላ
ንጉሆ’ያ ነይራ። እንድዒ - እንታይ
ከም ዝዀንኩ፡ ቅጭ የምጽኣለይ
ከም ዘይነበረ፡ ገለ ነገር ተሰሚዑኒ።
እንተስ ቃል ዓለም እንተስ ሕፍረት፡
ምጥማቱ ስኢነ ቁልዕጽዕጽ በልኩ።
“ሃየ - ከመይ ጽብቕቲ፡ ዓመት ምሉእ
ብሓይሊ ሰላም እናበልኩ ኣሰልኪየኪ
እኸውን’የ” ንሰላምታ ዝጨበጣ ኢደይ
ከይፈነወ ክምስ በለኒ። ብሓቂ ኣስናኑን
ኣዒንቱን ገለ ኣለወን። ህድእ ኢሉ እዩ
ዝዛረብ. . .”
ኣዒንታ ምንቅስቓስ ከም ዘቋረጻ
ምስ ደብዛዝ ምስለን ኣባይ ተተኺለን
ነበራ። ግና ናባይ ገጻ ደኣ ትጠምት
እምበር፡ ርግጸኛ’የ ኣብ ገጸይ ምስሊ
ናይ’ቲ ዝበለቶ ወዲ ኣቐሚጣ ትዛረብ
ከም ዝነበረት።
ሽዑ ወደይ “ደይ ሰላምታ ደኣ ናይ
ፈጣሪ’ዩ” ኢለዮ፡ ብሕፍረት ዝኣክል
ኢደይ ክፍንወኒ እናተተስፈኹ።
ኩላቶም መሳርሕቱ ስራሕ ገዲፎም
ደው ኢሎም ይጥምቱና ስለ ዝነበሩ፡
ኣብ ዝኣትዎ ጨኒቑኒ። “በጃኺ
ንእሽቶይ ዕላል ኣይትብቀቕለይ፡ ብሓቂ

ንዓኺ ምስ ረኣኹ ኣዋልድ ምጥማት
ገዲፈዮ እየ። ነዘን ናፈቕቲ ኣዒንተይ
ደንግጽለን. . . እንተ ኣፍቂድክለይ ከኣ
ድሕሪ ሕጂ ሃና ዘይኮንኩስ፡ ምቅርቲ
ሕልመይ ኢለ ክጽወዓኪ’የ. . .”
እንታይከ ዘይበለኒ። እንድዒ እታ ልበይ
ኣብ ቀረባ ድያ ጸኒሓስ ዋላ ከምኡ
ሰሚዐ ዘይፈልጥ ኰይነ - ከም ገለ
ኰይነ፡ ደሓር ከኣ ዝዀነ ወዲ ከምኡ
ንኽዛረበኒ ዕድል ሂበዮ ኣይፈልጥን
ነይረ. . .”
“ካብኡ ንደሓርከ?”
“ደሓር ደኣ፡ ዋላ እሓፍር እንተ
ነበርኩ፡ ብኡ ክሓልፍ ከለኹ ስሕት
ኢልና ብደውና ነዕልል ነይርና። ቀስ
ብቐስ ከኣ ልበይ ተሰሪቐ። ካብ ገዛ
ወጺአ ዘይፈልጥ፡ ዳርጋ መዓልታዊ
ምስኡ እወጽእ ነይረ።
“ኣበይ ትመሃሪ ነይርኪ ገዛውትኹምኸ ኣበይ ነይሩ”
“ኖኖ! እዚ ኣይነግረካን እየ! ሽመይከ
ከተውጽኦ ዲኻ?
“ብዛዕባኡ ኣይትሰከፊ - እንተ
ዘይደሊኺዮ ኩሉ ብናይ ብርዒ ስም
ክጸሓፍ ይኽእል እዩ።
“እወ ከምኡ ግበር - ከይተዋርደኒ፡
ኣየናይ ጥዑይ ዛንታ ሒዘ ደኣ. . .”
ዋላ’ኳ ካብ’ቲ ንንእስነታ ዝደወነ
ዕብዳን እንተ ተገላገለት፡ ተሓቢኣ
ክትነብር ዝመረጸት እያ ትመስል።
ዝሓለፈቶ መንገዲ ኣብ መሽጎራጕር
ንኽትቅበር እዩ ዝደፋፍኣ።
“ብዘይካ ኣብ ትምህርታ፡ ምስ
ኣወዳት ዘይትቐርብ እያ ነይራ እውን
ይብሉኺ መማህርትኺ”
“ሓቆም እንድዮም - ክብሮም ግን
ንኹሉ ትምክሕተይ ነቀይ ነቀይ
ኣቢሉዎ። ቀስ ብቐስ ካብኡ ምፍላይ
ዘይክእል ኰይነ። በይነይ ክኸውን
ከለኹ ድማ ንሱ ጥራይ ይረኣየኒ. .
.”
“ኣፍቂርኪዮ ማለት ድዩ?
“ከምኡ እዩ እምበር እንታይ ደኣ?
- ዝገርመካ ሽዑስ ‘ፍቕሪ ዲዩ ሒዙኒ
. . . ስለምንታይ. . . ኣብ ሓጺር ግዜ
ፍቕሪ ክሕዝ ይኽእል ድዩ . . .”ኢለ
መዓት ሕቶታት እናልዓልኩ ንነብሰይ
አጨንቓ ነይረ። ‘ክኽውን ዘይክእል’ዩ!
ብፍጽም ኣየፍቀርኩን” ኢለ ንነብሰይ

ክሒደያ። ንኸይንብርከኽ ክሳብ
መወዳእታ ክተርር ፈቲነ እየ። ኣብ’ቲ
መጀመርታ ገለ ይኸውን ከም ዝነበርኩ
ምስ ተረደኣኒ ከማን፡ ከይረኽበኒ ኢለ
መንገዲ ቀይረ ቤት ትምህርተይ
ክኸይድ ጀሚረ። ግን መሊሱ
ንዓይ ከፊኡኒ። መማህርተይ ይኹኑ
መምህራነይ፡ ዝኾነ ወዲ ሕራይ ከብላ
ዘይክእል ጓል ሄዋን እናበሉ ይዛረቡለይ
ስለ ዝነበሩ፡ ‘ሰብከ እንታይ ክብለኒ?’
እናበልኩ ሽቝርር እብል ነይረ። ናይ
ዓቕሊ ጽበት’ዩ ነይሩ በቃ! ማዕረ
ቤተክርስትያን ከይደ ንፈጣሪ - ‘ፍቕሪ
ከይተትሕዘኒ’ እናበልኩ እልምኖ
ነይረ።
“ብጽባቐኺ ኩላቶም ዝረኸብኩዎም
እዮም ዝድነቑ፡ ሕጂ እውን ኣሰሩ ኣሎ።
ካልኦት ክቐርቡኺ ዝደልዩ ኣወዳትከ
ነይሮምዶ?”
መሊኦም - ኣነ ግን ገጽ ስለ ዘይህቦም
ዝደፍረኒ ኣይነበረን። እዋይይይ. . . ኪዳነ
ዝበሃል ነይሩ መማህርትና ኪዳነ ቍሪ
ዝበሃል ነይሩ ሞኽ ዘበለኒ።” ኣብ’ቲ
ደባን ገጻ ሃሳስ ክምስታ ተለጠፈ።
ሂወት ቤት ትምህርታ ቅጅል ከም
ዝበላ ተረደኣኒ። ምስ ትዝታኣ ክኸይድ
ኢለ ድማ “እስኪ ሕራይ ናይ ኪዳነ
ኣዕልልኒ - እንታይ እዩ ዝብለኪ ነይሩ?”
በልኩዋ እናሰሓቕኩ።
“ዓኽ ኪዳነ. . . ንሱ’ኳ ከምዛ ሞኽ
የብለኒ ዘይነበረ ኩሉ ግዜ እየ ዝዝክሮ።
ካብ ዓስራይ ክፍሊ ኣትሒዙ እናጸወዐን
ኣብ መንገዲ ደው እናበለን ኣሕሪሩኒ’ዩ።
ኩሉ ግዜ እንድዩ ከይፈተኹ ደው
እናበለ ዝዛረበኒ ነይሩ፡ ሕጂ ሓንቲ
መዓልቲ፡ ንኸጽንዕ ኢለ ኣንጊሀ ናብ
ካንሸሎ ቤት ትምህርና ምስ ኣተኹ፡
ኩላቶም ተመሃሮ ኣብ ዝተኣኻኸቡሉ፡
ክመጽእ ርእየዪ። ‘ሕጂኸ ኣበይ እየ
ክሕባእ’ ኢለ ቍሊሕሊሕ እናበልኩ
ከለኹ ግን ርእዩኒ። እንታይ ከም
ዝዀነ ሰሙን ምሉእ ኣብኲሩ ስለ
ዝነበረ፡ ሰላመይ ረኺበ’የ ቀንየ።
እዋይይይይ. . .! ኪዳነ’ኳ እናጸላእካዮ
‘ትፈትወኒ ኢኻ’፡ ክጠፍኣልካ
እናተመነኻ ‘ናፊቕካኒ ኣለኻ፡ ዝብል
ዓይነት ሰብ’ዩ ነይሩ!”

ይቕጽል . . .

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን
ኣብርሃም ዘርአ
ናጽነት ልቢ ህዝቢ’ያ። ንሳ ደምን
ትንፋስን ሓፋሽ’ያ። ኣብ ዝባና ተሓዚልካ፡
ንሳ’ውን ኣብ ዝባንካ ተሓዚላ ብክብሪ
ትጐዓዝ። ሰብን ናጽነትን ዋላ ንሓንቲ
ደቂቕ ተፈላልዮም ኣይፈልጡን። ንሳ
ብዘይ ብኣኦም ኣይትኸብርን፡ ንሶም ብዘይ
ብኣኣ ኣይሕፈሩን። ናጽነት ከም ቁርሲ ቡን
ዝዕደል ነገር ኣይኮነን። ብደም ዝጸሓፍ
ሓይሊ ብሉጽነት እዩ። ክንደይ ኣዋርቕ
ሂወት ዝወሰደ ብርቱዕ ውሕጅ። ብሓፈሻ
ናጽነት ካብ ኣእላፍ ጸበባን ኩርባን፡ ካብ
መከራን ሓሰራን ዝወጸት ብልጽቲ ህያብ
ቃልሲ’ያ። ብጠበንጃ ድማ ትረጋገጽ።
ጸሓይ’ያ ጸሓይ ብጸሓዩ ኳዕ ዝበለት
ዓለም። ናጽነትና’ውን ካብተን ካልኦት
ሃገራት ብዘይፍለ ድንቂ ዝኾነ ታሪኽ
ኣለዋ። ንዓኣ ንምርካብ ዝተኻየደ ናይ
ነዊሕ ዓመታት ቃልሲ ተኣምር ኢልካ
ምሕላፉ ይሓይሽ። ከም ጸሓይ ንጉሆ
መሰስ ኢላ ምስ በረቐት ድማ፡ ንኽብራ
ብዙሕ መዛሙር ብዓውታ ተዘሚሩላ።
ህዝቢ ኤርትራ ብሓጎስ ዝኣክል ካብ
ውነኡ ወጽዩ ንዓመታት ብዘይ ምቁራጽ
ዝሓለመላ በዓል። ምኽንያቱ ካብ ናጽነት
እትዓቢ ሂወት ስለዘየላ።
እቲ ጸሊም ኮኾብ እናተባህለ ዝፍለጥ፡
ድምጻዊ የማነ ገብረሚካኤል (ባርያ)
እንተኾነ’ውን፡ ንሃገርን ህዝብን፡ ንጽምብል
ናጽነትን ዘድመጾም ዜማታት፡ ኣዝዮም
ብዙሓት እዮም። ኣብ ልቢ ህዝብን
ተቓለስትን ኣትዮም ድማ፡ ስምዒታት
ትማሊ ኣብ ሎሚ ኮይኖም ይዛረቡን
ይጸውዩን ። ንጉዕዞ ሓፋሽን ነታ ዝበለጸት
ህያብ 1991ዓ.ም ዝተሓልፈ ሕልፈትን
ከኣ፡ ብኣውታር ቃና መሳርሒታት
ሙዚቃ የዘኻኽሩና። እቲ ከውታ ልብን
ተንኮልን ዓሲሉዎ ዝነበረ ጸሊም ደበና ከም
ዘልገሰ ይነግሩና። እሾኽ ዳንዴር ጥፍኣት
ተዘሪኡዎ ዝነበረ ግራት ደንበና’ውን ከም
ዝተጻህየን ከም ዝተማሕወን ይጠቕሱልና።
ከም ኣብነት ነዛ ትስዕብ ደርፉ ምስ እንወስድ
ንብህሎና ንጹር ይገብሮ።
ተቐንጢጡ’ዩ ጸልማት እቲ ዓቢ ድነ
እንሆ ባና ብማዕዶ ብርሃን ኮነ
ተኸፊቱ’ወ መንገዲ ሂወት
ናጽነት ምዃኑ፡ ናይ ሰላም መሰረት።
ናጽነት ሉል’ያ፡ ብኽንደይ ላዕልን ታሕትን
ካብ ሓያል ዝተሓቑነ ማዕበል ዝጸዓየትን
ዝተረኽበትን ሉል ባሕሪ። ከም ጉታ
ገመድ ካብ ምንጋጋ ሓርገጽ ዝተመንዝዐት
ተሃራፊት ጮማ ሓኸለ። ኣብዚ ነግሕታት
እዛ ደርፊ፡ ተወሪቑ ከም ዘሎ ድማ፡ ዝዓረገ
ሕማቕ ደበና ጥፍኣት ከም ዝተኣልየን፡ ከም
ውጽኢቱ ጩራታት መጻኢ ኳዕ ኢሎም
ከም ዝረኣዩ፡ ቅድሚትን ድሕሪትን መላሊሳ
ትሕብረና ደርፊ’ያ። ኣብ ዓለም መሰረት
ኩሉን፡ ካብቲ ዝበለጸ ነገራት ዝሕረን ናጽነት
ምዃኑ ከይንሓፈት ትዛረብ። ናጽነት
ሰላምን ራህዋን፡ ቅሳነትን ስኒትን ትወልድ
ሻኻ ጣዕሚ ምዃኑ ድማ፡ ርጉጽ ይገብሮ።
ናብ ካልእ ከየላገሰ ድማ ብኸምዚ ይቕጽል፡
ተቐንጢጡ’ዩ ጸልማት ስዒረዮ
ፋና ዓወት ሽገይ ወሊዐዮ
ተጸሪጉ’ወ መንገዲ ሂወት
ናይ ሓባር ጉዕዞ’ዩ ናይ ሰላም መሰረት።
ናጽነት ክብረት’ዩ ንዘልኣለም
ዘይሃስስ ዘይድምሰስ ቀይሕ ደም
ዘይውዳእ ዘይነጽፍ ቀላይ
ዕንበባ ሂወት ፈልፋሊ ጽሩይ ማይ።
እትኸዶ ጉዕዞ ጥጡሕን ግልጽ ምልጽ

ዘየብልን እንተኾይኑ፡ ካብዚ ዝዓቢ ሓርነት
የለን። ሽግካ ወሊዕካ፡ ኣብ ፋና ሂወት
ምቕማጥ ከኣ፡ እቲ ዝበለጸ ደኸ ኣይኮነን።
ባርያ ከኣ፡ ኣብዛ ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ከም
ማይ ሑጻ ትስተ ደርፉ፡ ለመም እናበለ
ናብ ዝደለዮ ክበጽሕ ይርአ። እዛ ደርፊ፡
ኣብ ግዜኣን ቦታኣን ኣብ እዝኒ ዝሓደረት
ጥዕምቲ ዜማ’ያ። ኣብ ቅርዓት ሃገራውነትን
ጓይላ ናጽነትን ተወጢሓ ድማ፡ ንክብርታት
ናጽነት ደጋጊማ ትሕብረና። ናጽነት ናይ
ሓባር ጉዕዞ’ዩ። ብናይ ሓባር ቅልጽም ድማ፡
ናይ ሓባር ዓወት ይዕጸድ። እቲ ዝዕጸድ
ከኣ፡ ናጽነት’ዩ። ብሓደ ልቢ ዝተኾመረ
ቂምጦ ዓወት ድማ፡ ከምቲ እቲ ድምጻዊ
ዝበሎ፡ ብዘይሃስስ ደሚቕ ደም ስለ ዝቕባእ
ዘልኣለም ህያው ኮይኑ ብዝኽሪ ይነብር።
ኣብ’ዘን ኣብ ላዕሊ “ዘይሃስስ ደም”፡ ዘይነጽፍ
ቀላይ”፡ “ፈልፋሊ ጽሩይ ማይ” ዝብላ
ተዘርዚረን ዘለዋ ቃላት፡ ንርዝነት ናጽነት
ከረድእ ዝሓሰቦ ትኽ ዝበለ መስመር
ግጥሚ’ዩ። ብሓፈሻ ኣብቲ ደበንገረን
ዕረን እዋን፡ ዝመቀረ ንምርካብ ዝተኼደ
ሓርጎጽጎጽ ዝበዝሖ ዘይጥጡሕ ጽርግያ
ምዃኑ ከተብርህ ትጎዪ። ካብ ኩብኩብታን
ኣንበጣን ዝደሓነ ግሩም ለምለም መሬት፡
ኮበርታ ገሃንም ክቕንጠጥ እንከሎ ተርእየና።
ሂወት ብዘይ ናጽነት ዋጋ ከም ዘይብላ’ውን
ከም ጽሕፈት ብራና ተወቂጡ ኣሎ።
ብሂወት ንምንባር ብሰላም
ናጽነት’ዩ መብራህቲ ጸላም
ንራህዋ ቅሳነት እፎይታ
ናጽነት የብላን መሰታ።
ስልማት መሬት ዕንባባ
ሃገረይ ንሳ’ያ መኽሰባ
ኣብ ጎላጉል ሜዳ ኣብ ሩባ
ኣውሊዐይ እንሀት ዓንቢባ።
ኣብ’ዛ ዘንበብና’ያ ግጥሚ፡ ተዘርጊሖም
ዘለዉ ዘርኢ ቃላት፡ ኣብ ዝኸድካ ከይድካ
ናጽነት መዳርግትን መዘናን ከም ዘይብላ፡
ዋጋ ክብራ ንምፍላጥ ብዝኾነ ክትዕየር
ከም ዘይትኽእል ተቐሚጦም ንረኽቦም።
ብኻልእ ወገን መኽሰብን ግምጃን ሓደ
ህዝብን ሃገርን ናጽነት ምዃኑ ከተንብህ
ይጽዕር። ግርማ፡ መልክዕን ስልማትን መሬት
ዕንበባ እንተኾይኑ፡ ግርማ ወድ-ሰብን ሃገርን
ድማ፡ ናጽነት ከም ዝኾነ ኣዐርዩ ይዛረብ። ኣብ
መወዳእታ ከኣ፡ ንናጽነት ብባንዴራ (ኣውሊዕ)
ብምውካል፡ ኣብ ጎቦታትን ጎላጉልን ዓዳ፡
“ኣውሊዐይ እንሀት ዓንቢባን ኣጕላዕሊዓን

መዛሙር ናጽነት፡ ኣብ ቅንያት ናጽነት
ተንበልብል” ብምባል ዝያዳ ንኽብሪ ዝናኣ
ኣጕሊሑ ክድምድማ ይርአ። ብዙሕ
ከወዳድር’ውን ኣይርአን። ንዘለዋ ርዝነት
ከም ምፍኳስ ምዃኑ ስለዝተረድኦ፡ ካብ ቶን
ስምዒታታ ከይወጸ፡ “ናጽነት የብላን መሰታ”
እናበለ ከም ኳደረ ክዘውር ይስማዕ።
ናጽነት ብሰብ’ያ ትረጋገጽ። ብኡ ከኣ
ትሕፈር። ሰብ እንተዘይ ሃልዩ ዝውነን
ናጽነት መዋቲ’ዩ። ምኽንያቱ ብናይ
ኣእላፍ ትንፋስ እትዓኩኽን እትጥጥዕን
ዕንበባ ጽገሬዳ ስለዝኾነት። ናጽነትና ምስ
በረቐት’ውን ብዙሕ ደርፍታት’ዩ ተዘሚሩላ።
ሙሉጌታ በይን (ወዲ- ዛግር) እንተኾነ’ውን
ካብ በረኻ፡ ፍዮሪ ናጽነት ሒዙ፡ ማዕረ-ማዕረ
ስጉሚ እግሩ ኣስመራ ምስ ዓለበ፡ ንኣስመራ
ብድምጺ ጎረሮኡ’ዩ ተቓሊዑዋ። ኣስመራን
ናጽነትን ኣብ ሓደ ቃራና መንገዲ ጎፍ
ንጎፍ ምስ እተፍቅሮም ደቃ ተሓናነቕ
ምስ ኮነ፡ “መርሃዊ” እትብል ደርፉ፡ ህዝቢ
ኤርትራ ብሓጎስ እናዘለለ፡ ከም ገዝሚ
ሽሻይ ዘወፈየሉ።
ፍረ ጻዕርኻ’ዩ ህዝበይ
ጸሓይካ በሪቓ’ያ ለይለይ
መርሃዊ ረኺባ ዓባይ ኣስመራ።
ዝኸደ ይበጽሕ። ዝዘርአ ይዓጽድ። ዝዓጸደ
ከኣ ምህርቱ ይሓፍስ። ነኺሱ ዝተቓለሰ
ድማ ኩምራ ዓወቱ ይዓጽድን ይሓፍስን።
ኣብ’ዛ ልቢ ኤርትራዊ ዘሰራሰረት ደርፊ፡
ህዝቢ ኤርትራ ኣምሳያ ናይ’ቲ ዝኸዶ
መሪር ኣድካሚ ጉዕዞ፡ ፍረ-ጻዕሩ ክሽነን
ከም ዝኸኣለ ትነግረና። ሰላሳ ዓመታት
ዓሪባን ጠፊኣን ዝጸንሐት ጸሓይ ናጽነት፡
ብቕልጽም ህዝቢ በሎኽ ኢላ ከም
ዝወጸት ብመቕድም “መርሃዊ” ኣምሪሓ፡
ኣብ ቅርዓት ሓርነት ከተቋጻጺ እንከላ ከም
ሆየ-ሆየ ተዕስለና።
ኣብ ደቀምሓረ ምስ ተወርወረ
ናህሪ ወሲኹ መሬት ኣጉሃረ
ኣብ ዓዲ ሮሶ ዓጺድ ልሓሶ
ዓዲ ሓወሻ ነቐለ ኣንበሳ
ዝኽሪ ናይ ቀደም ክኹመር ሬሳ
ኣብ ክቢ ኣስመራ ጓይላ ዓሚራ።
ብምባል ንደላይ ናጽነት፡ ናጽነት ከምጽእ
ብድልያ ንዝሓለፎምን ዝሰገሮምን ናይ
ጅግንነት ውዕሎ ቦታታት፡ ሓደ ብሓደ
ክጠቅስ ይርአ። ናህሪ ዘብዘብ መርሃዊ
መወዳእታ ንምጭባጥ ናጽነት ከም ዝነበረ፡
ዓስቢ ናይ’ቲ ዝኸዶን ዝደኸሞን ከም
መጽዓን ጥቕልል ኣቢሉ፡ ነታ ፍረ-ጻምኡ
ዝኾነት ናጽነት ከም ዝረኸበ ከም ጸሎት
ይደግመልና።
ድምጻዊ ካሕሳይ በርሀ እንተኾነ‘ውን
ካብቶም ንኽብሪ ናጽነት ጎረሮኦም ስሒሎም

ዝዘመሩ ድምጻውያን’ዩ። ኣብቲ ሃርሃር ዝብል
ልደት ናጽነት ድማ “ይስማዓኒ’ሎ” ብምባል
ነቲ ዝስምዖ ብደስታን ዓውታን ንህዝቢ
ነጊሩ። ብሃታ-ሃታ ከም ሽንፋእ ጥዑማት ናይ
ሓጎስ ቃላት እናነጸገ ከኣ፡ ክሕንበብ ይስማዕ።
ብፍላይ ኣብ መእተዊ ነግሕታት ግጥሚ፡
ንስምዒታት ህዝቢ ብምውካል”ይስማዓኒ’ሎ”
እናደጋገመ ብደስታን ሓጎስን ክስዓር እንከሎ
ይሕብር። ሓበን ናይ’ታ ኣብ ጸሊም ደበና
ተኸዊላ ዝጸንሐት ሕብእቲ ወርሒ ናጽነት።
ካብ ዓይኒ ዝበቕዕ ምስክር ንላዕሊ ስለዘየለ
ድማ፡ “ለምለም ሃገረይ ሓራ ኮይና ርአያ”
እናበለ ይወርድን መሊሱ ብህጥራን
ናጽነት ክፍኽነን ንዕዘቦ። ምስ ዘለዋ ውዑይ
ህርመትን ሓይልን ድማ፡ ትርግታ ህዝብን
ተቓላስን ከተዝልል ትርአ።
ይስማዓኒ’ሎ ይስማዓኒ ኣሎ
ሳል’ቲ ጅግና ሓወይ ይከኣሎ
ሓበን ይስማዓኒ ኣሎ።
ደስደስ፡ ሓጎስ፡ ናጻነት፡ሓርነት
ኣሰይ ተሓጒሰ ቀሲነ’ኳ ደቂሰ።
ለምለም ሃገረይ
ሓራ ኮይና ርአያ በዛ ዓይነይ።
ደርፊ ፈናን ዑመር ሳልሕ’ውን ኣብ
90’ታት ንስለ ናጽነት ካብ ዝፈረያን
ዝተሃንጻን መዝሙር ጥበባት ናጽነት’ያ።
እዛ ብቋንቋ ትግረ ብልዑል ፌስታ
እትጐዓዝ ደርፊ፡ ብዘለዋ ሓይሊ ሜሎዲ ከኣ፡
ኣብ ጓይላ ፍቕሪ ትኣጉድ።
መርሓባ-መርሓባባ
ኣቕበልኪኒ ኤረትርያ
ዕዛል ሻዕባ።
እዞም ቆንጪልና ወሲድናዮም ዘለና
ክልተ መስመር ካብ ጀርዲን’ታ ግጥሚ፡
ንጹር ሰኸም መልእኽቲ ኣለዎም። ህዝቢ ነቲ
ዝሓለፎ ብፍሽኽታ ትድብስ ናይ ሕልፎት
ወይ ናይ ዕሰልየ ትመስል ጥዕምቲ ደርፊ’ያ።
“ኣሰይ! ኣሰይ! መርሓባ እንቋዕ ተመለስክኒ
ኤርትራ ጽላል ህዝባ፡ እንቋዕ ብሰላም
ከምዘለኽያ መጻእኪ” ዝብል ጸባ ደስታ
ከተስቲ ከኣ፡ ንሰምዓ። ኣብ ኣበባን ሓጎስን
ናጽነት ዓሪዳ ድማ፡ ተተማላሊሳ “መርሓባባ”
እናበለት ክትወርድን ክትድይብን ትስማዕ።
መርሓባባ ንኣደን ደቃን።
ድምጻዊ ፍጹም የውሃንስ፡ እንተኾነ’ውን
ካብ እግሪ እግሪ ዑመር ሳልሕ፡ “ኣይፍለን”
ብምባል “መርሓባ ኢለኪ 91” ክብል’ዩ
ስዒቡ። ንምቕልቃል’ታ ዝተወልደት ሓዳሽ
ዓለም ኢዱ ዘርጊሑ “መርሓባባ” ክብላ
ይስማዕ። ሰርነቕታ ዕልልታኡ ብቕድሚት
ኣምሪሑን ኣወጢሑን ከኣ፡፡ ኣብ ክንዲ
ሓፋሽ ወኪሉ፡ ድምጹ ኣበሪኹ፡ ንናጽነት
ዝዘየመላ። “ናብ’ዚ ክቡር ልደትኪ ከኣ፡

እንቋዕ ደሓን መጻኺ። ምስ ጥዑም ዘመን፡
ፋል፡ ሽሻይ ደበኽ ኢልክና፡ ክብርቲ ከም
ታቦት” እናበለ ነታ ተሰዊራ ዝጸንሐት
ናጽነት ከንካባኽባን ከሐንቅቓን ከሎ፡ ኣብ
ጽግኢ ትሕዝቶ ግጥማ ብጽሕዲ ጽገሬዳ
ሸላሊሙዋ ኣሎ።
መርሓባ ኢለኪ ቴስዓን ሓደን
መጺኽለይ ኣደ ሓበን
እተዊ ኢለኪ ንገዛይ
ሽሻይ ሒዝክለይ ጥዑም ዘመን
ናጽነት!።
ካብቶምቅጥንጥን ዝበለጎረሮብምውናን፡
ብተዘክሮ ኣብ ትዝታ ሸሚሞም ብኣስተንትኖ
ንድሕሪት ከም ትጋልብ፡ ተላግስን ተስግልን
ዝገብሩ ጥዑማትን ተናፈቕትን ደርፍታት
ዘፍረየ’ዩ። ከም በዓል “ሃገረይ ናፊቐያ”
ዝኣመሰላ ደርፍታት ብምውጻእ፡ ካብቶም
ንናጽነትን እፎይታን ሃገሮም ክርእዩ ሃንቀው
ዝብሉ ዝነበሩ ድምጻውያን፡ ድምጻዊ ታረቀ
ተስፋሂወት’ዩ። ኣብ ግዜ ናጽነት እንተኾነ፡
ንናጽነት ኣማእኪሉ ካብ ዝደረፈን “ናጽነት
መርከብ” ትብል ተዘካሪትን ግርማ
ናጽነትን ካብ ዝኾና ደርፉ’ያ። ብልጫን
ሓይሊ ጽባቐን ናይ’ዛ ደርፊ፡ ደራሲ እዛ
ዜማ ዝተጠቕመሉ ሓሳብን ኩርናዕን’ዩ።
ንሃሰው ድልያን ጉዕዞ ናጽነት፡ ብጉዕዞ
ደርማስ መርከብ “symbolism” ተጠቒሙ
ኣሎ። መርከብን ናጽነትን ከመሳስለን ይርአ።
ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ፡ ኣብ ዘገምታዊ
ጉዕዞአን’ዩ። መርከብ ንባሕርን ጣሕርን
ማለት ባሕራዊ ብድሆታት ጉዕዞኣ ዛዚማ
ኣብ መዓልቦ ወደባ ክትበጽሕ እንከላ፡
ዝርከብ እፎይታን ዓወትን ክገልጽ እንከሎ፡
ናጽነት ድማ ንዓኣ ንምርካብ፡ ድሕሪ ክንደይ
መዓትን ጸዋግ እዋንን ተሓሊፉ ክትራጋገጽ
እንከላ ስለ ዘመሳሰለን’ዩ። ብደም ስዉኣት
ተጠሚዓ ድማ ብኽብሪ ናብ መዕረፊ
ወንበራ ክትቅመጥ እንከላ ብሓበን የሳልየና።
ኣብ ጉዕዞ መእተዊ’ዛ ደርፊ ተኾሚሩ
ዘሎ ጥበባት ዘርኢ ግጥሚ ምስ እንርኢ፡
ናጽነት መርከብ
ኣትያ ናብ ወደባ
ብደም ጀጋኑና ተኸቢባ።
ናጽነት መጽያ ናጽነት
ፍቕሪ ሓዚላ ሕውነት
ብዘይ ፈላላይ ሓደነት. . .።
መትከል ነጸረ ሰመረ ገድሊ
ናብኣ ወሓዘ ሰላም ክደሊ
ኩሉ ክኽእሎ ብምሉእ ዓቕሊ
ጽንዓት ጌርዋ’ታ ዋና ሓይሊ
ንጥይት ቦንባ ንጸሓይ ቁሪ
ንዕርቃን ጥምየት ተጻዋሪ።
ዝብሉ ኣዝዮም ሰፊሕን ዓብን ትርጉም
ዘለዎም ዕዮታት- ስነ-ጥበብ፡ ንስለ’ዛ ኮኾብ
ጽባሕ ዝኾነት ናጽነትና ተደሪሶምን
ተሰሪሖምን እዮም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህሊ ካርኒቫል
ጴጥሮስ ተፈሪ

ትራጀዲያዊ ፍቕሪ ሄሮን
ሊንደርን
ፍቕሪ ንዝተፈላለዩ ስምዒታት
ዝገልጽ እዩ። ዝርግርሐ ኣረኣእያ ወይ
ኣጠማምታ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ
ዝህሉ ዕምቘት ፍትወት ወይ ድሌት
ሕድሕዳዊ ምርጫ ወዘተ። ፍቕሪ
መስዋእቲ የድልዮ እዩ። ሓቀኛ ናይ
ክልተ ተጻመድቲ ፍቕሪ፣ እቲ ሓደ ነቲ
ሓደ ዝሓልፍ እዩ።
እስከ ናብ’ቲ ኣብ ዓለም ተጠቀስቲ
ካብ ዝዀኑ ሓደ - ክሳብ መስዋእቲ
ዝሓተተ ኣብ ጽዋታት ዓለም ብኣብነት
ካብ ዝለዓሉ ፍቕሪ - ፍቕሪ ሄሮን
ሊንደርን ንርአ። ሄሮ፡ ኣብ ሰስቶስ
ኣብ ወሽመጥ ጋሊፖሊ ኤውሮጳዊት
ቱርኪ ትርከብ ጥንታዊት ከተማ፡ ኣብ
ሓደ ግንቢ ትነብር ነበረት። ኣቢዶስ
ድማ ኣብ ፊታ ትርከብ ናይ ሊንደር
ዓዲ እያ። ዳርዳነለስ ድማ ሓንቲ ጸባብ
ጐደና ኰይና ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ
ቱርኪ ትርከብ፡ ንባሕሪ ኣጀያንን
ንባሕሪ ማርማራን ተራኽብ ክሳብ 61
ኪሎ-ሜተር ንውሓት፡ 6 ኪሎ-ሜተር
ጐድንን ዘለዋን እያ። ሊንደር ደኣ ናብ
ሄሮ ንኽበጽሕ ብኸመይ ነዚ 6 ኪሎሜተር ብኸመይ ይሰግሮ ነበረ።
ሊንደርን ሄሮን ብዕድል ምስ ተራኸቡ፡
ክልተኦም ኣብ ሕድሕዳዊ ፍቕሪ
ወደቑ። የግዳስ ሄሮ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ
ኣብ ዝርከብ ግንቢ እያ ትነብር። እዚ
ድማ፡ እቲ ቀዳማይ መሰናኽል ኰኖም።
እንተዀነ ድሌት እንተደኣ ኣሎ፣ ልቢ
እንተደኣ ኣዚዙ ዘይግበር ስለዘየሎ፣ ሄሮ
ሓደ ነገር ተጣበበት። ሊንደር ብቐትሪ
ዋላ ነቲ ባሕሪ ሰጊሩ ክምጽኣ እንተደለየ
ሓለዋኣ ኣይከሕልፍዎን እዮም። እዚ
ክኸውን ስለዘይክእል ድማ፡ ሄሮ ምሸት
ምሸት ኣብ ልዕሊ ግንቢኣ መብራህቲ
ትውልዕ እሞ ሊንደር ድማ ነታ
መብራህቲ ተኸቲሉ ነቲ 6 ኪሎ-ሜተር
እናሓንበሰ ብምስጋር ናብኣ ይመጽእ።
ብኸምዚ ድማ ተራኸቡ።
እቲ ቈጸራታት ምሸት ምሸት ቀጸለ።
ምርኻብን ምዕላልን ዕለታዊ ኰነ።
እቲ መቐረት ፍቕሪ እናጠዓመ ከደ።
ክልተኦም ሕቒቕ በሉ። ብኸም’ዚ ድማ
ንምሉእ ክረምቲ ቀጸሉ። ሓደ መዓልቲ
ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ግና፡ ኣይግድን
ሕማቕ ዕለት መጺኣ። ሊንደር ከም
ቀደሙ እናሓንበሰ ብምኻድ፡ ነቲ ግንቢ
ክረኽቦ ኣይከኣለን።

ጸሓይን
ወርሒን
እዛ ጸሓይ ኣቤት እቲ ዕድላ
ምሃብ እምበር ምኽላእ ዘየኽእላ
እዛ ወርሒ
ኢዳ ዘይትስሕብ
ተተለቂሓ ክትህብ
ፍጹም ዘይትርብርብ
ይህሉዶ ሰብ
ሂቡ ሂበ ዘይብል
ለሚኑ ዝተኩብ።

እቲ ምኽንያት፡ እቲ ፈሽፈሽ ዝብል
ዝነበረ ንፋስ ነታ ሊንደር ወሊዓ ኣብ
ልዕሊ ግንቢ ዝሰቐለታ መብራህቲ
ስለዘጥፈኣ መንገዱ ሰሓተ። ኣማስያኡ
እውን ኣይመጽአን። ሄሮ ምሉእ ለይቲ
ብሻቕሎት እናተለለወት ክትጽበ
ሓደረት። ግና ትጽቢታ ዋላ ሓደ ጽቡቕ
ነገር ክወልደላ ኣይከኣለን። ንንግሆኡ
ምድሪ ምስ በርሀ። ብፍኒስትራ ተቐልቂላ
ናብ’ቲ ንሱ ዝመጽኣሉ ከተማዕዱ
ወጸአት’ሞ፡ ሊንደር እቲ ማዕበል
ኣካላቢቱ ቀቲልዎ - ሞይቱ ኣብ’ቲ
ባሕሪ ጸንበለል ክብል ርኣየቶ። ብድሕሪ
እዚ፡ ንሳ ካብቲ ግንቢ ብምጽዳፍ ናብ’ቲ
ዝነበሮ ባሕሪ ብምእታው ጠሓለት።
ኣሰር ሊንደር ሰዓበት

ካርኒቫል፡ ብፍሉይ ናይ ህዝቢ
ተሳታፍነት ዘለዎ ህዝባዊ ጽምብል ወይ
ምርኢት ኰይኑ፣ ኣብ ጐደናታት ድማ
ይጽምበል። ኣብ እዋን ጽምብል ሕብራዊ
ክዳውንቲ ብምልባስን ማስኬራ ብምግባር
ከም ሰርከስን ካልእን ምርኢት እናርኣኻ
ዝትግበር ምርኢት ክኸውን ይኽእል።
ኣብ ጐደና ተር ኢሉ ብዝተሰርዐ
በብመዳዩን ዓይነቱን ብዝቕጽል ምርኢት
ይምዕርግ። እዚ ልምዲ እዚ ክፍልም ከሎ፣
ቅድሚ ጾመ’ርባዓ ምእታዉ ኣብ ወርሒ
ለካቲት ዝትግበር እዩ ነይሩ። መን ቀሊኡ
እውን ምስ’ዚ ዝተኣሳሰር’ዩ ይበሃል እዩ።
እቲ ሎሚ ብዝበለጸን ቀዳማይ ከም
ዝተኻየደን ተመዝጊቡ ዘሎን ከም ፈላሚ
ካርኒቫል ዝፍለጥን፣ ኣብ ማእከላይ ዘመን
ኣብ ኢጣልያ እዩ። እዚ ናይ ቨኒስ
ካርኒቫል እዚ፣ እቲ ዝጠንተወን ንነዊሕ
እዋን ዝቐጸለን ኣብ እዋኑ ሃነንን ዘበለን
እዩ ተባሂሉ ይምስከረሉ። ብድሕሪ እዚ
ግና ካብ ኢጣልያ፣ ናብ ከም በዓል ስጳኛ፣
ፐርቱጋል፣ ፍራንስ ልሒሙ። ናብ በዓል
ጀርመን፣ ሰሜንን ደቢብን ኣመሪካን
ቀጺሉ። ንመጀመርታ ግዜ ድማ ኣብ
1823 ዓለም ለኸ ካርኒቫል ኣብ ኮለን
ጀርመን ተኻይዱ። ብድሕሪ እዚ ሓያሎ
ሃገራት ብፍላይ ከም በዓል ንግስነት ዓዲ
እንግሊዝ ነናተን መልክዕ ብምልባስ
ክትግብራኦ ተራእየን። ሎሚ ከኣ ዳርጋ
ኣብ ብዓለማ ካርኒቫል ይግበር ኣሎ።
ንኣመጻጻ ካርኒቫል ምስ እንርኢ፡ ቅድሚ
ትንሳኤ ዘሎ 6 ሰሙን ጾም ስለዝዀነ፣
እሞ ድማ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ስጋ፡ ጸባን
ውጽኢት ጸባን ስለዘይብላዕ፡ ስለዘይስተ፡
ዝዀነ ናይ ጓይላን ሆይሆይታን ብዓል
ስለዘይግበር፡ እቲ ዘለካ ከም’ዚ ናይ ስዕረት
መግቢ ኣቐዲምካ ከተህልኾ ኣሎካ።

ስለ’ዚ ነዚ ንምህላኽ ድማ ኣብ ድራር
ጾም ገለ በዓል ክህሉ ኣለዎ። ኣብ’ዚ፡
ኩሉ ሕብረተሰብ ክሳተፍ ኣለዎ። እዚ
ድማ እዩ ንካርኒቫል ፈጢርዎ ተባሂሉ
ዝእመን።
ንፍልቀት ወይ ኣመጻጻኣ እዚ ካርኒቫል
ዝብል ቃል ምስ እንርኢ እውን ክልተ
ነንበይኑ ምጉት እኳ እንተሃለወ፣ እቲ
ሓደ ግና ናብ’ዚ ልዒሉ ዝተገልጸ ዝቐረበ
ይመስል። ገለ ምሁራን ንካርኒቫል፡ ካብቲ
ካርነ (carne) ማለት ስጋ ዝብል ናይ
ጣልያን ቋንቋ ዝመጸአ እዩ ዝብሉ’ኳ
እንተሃለዉ፣ ኣይፋሉን ካብ ካሩስ (carrus/
car) መኪና፣ ዝብል እዩ መጺኡ ኢሎም
ዝምጉቱ ኣይተሳእኑን። የግዳስ ክትርእዮ
ከሎኻ፣ ምስ’ቲ ኣመጻጸኣ እዚ ልምዲ
እዚ ኣመንቲ ክርስትና ኣብ ድራር ጾም
ዘብዕልዎ ምንባሮም ዝግለጽ ይመሳሰል
ናብቲ ካርነ ስጋ ዝብል እውን ይቐርብ።
ነዚ ዝኸውን ካልእ መራጐዲ እውን
ኣይሰኣኖን። ንሱ ድማ ካርነ ለቫረ
(carne levare - ስጋ ኣርሕቕን፡ ካርነ

‘ቲቲ’ እታ ደቃቕ ህበይ
ቲቲ ዝብል መጸውዒ፡ ኣብ ሃገርና
ነዚ ትዕግስቲ ዝብል ስም ኣሕጽር
ኣቢልካ ንመቀባጠሪ ዝበሃል እዩ። ኣብ
ሃገራት ላቲን ኣመሪካ ብፍላይ ካብ
ኮሎምብያ ክሳብ ብራዚልን ፔሩን
ከምኡ’ውን ሰሜናዊ ኡራጋይ ግና፡
ስም ናይ ሓንቲ ዓሌት ህበይ እዩ።
ህበይ ብህበያ ድማ ካብተን ዝደቐቓ
ዓሌት።
እዛ ካብ ኣባል ካሊሰቢና ዝበሃላ
ዓሌት ህበይ እታ እንኮ ክሳብ ሕጂ
ብህይወት ዘላ ዓሌት፡ ካብተን
ዝደቐቓ እያ። ካብ መዓኰራ ክሳብ
ርእሳ ካብ 23 ክሳብ 46 ሰንቲ ሜተር
ክትከውን እንከላ፣ ምስ’ዚ ግዙፍ
ኣካላ እዚ ርኢኻ ጭራኣ ይነውሕ።
ንበይኑ ካብ 26 ክሳብ 56 ሰንቲሜተር ንውሓት ኣለዎ።
ኣብ መንጎ እዘን ተመሳሰልቲ ዓሌት፡
እዛ ህበይ እዚኣ ናይ ሕብሪ ፍልልይ
ደኣ’ምበር፡ ኣብ ኣካላዊ ቅርጺኒ
ባህሪን ዝዀነ ፍልልይ የብለንን።
ነዊሕን ሉስሉስን ጸጉሪ ይውንና።
ቀያሕታይ፡ ቡናዊ፡ ሓሙኽሽታይ
ወይ ጸሊም ሕብሪ ክህልወን
እንከሎ፡ ብታሕተዋይ ሸነኽ ኣካለን
ግና፡ ዘይከም ላዕለዋይ ሸነኽ ከምዚ
ከብዲ ኣድጊ ብርህ ዝበለ እዩ። ኣብ
ገለ ገለ ዓሌት ድማ ኣብ ኣራእሰን
ብኣንጻር እቲ ዘለወን ሕብሪ ጸሊም

ወይ ጻዕዳ ሕብሪ
ይሕውስ። ጭራአን
ወትሩ ጨጓር እዩ።
ዘይከም ናይ ካልኦት
ኣህባይ ድማ ገረብ
ዓትዒቱ ኣብ ምሓዝ
ኣይግድን እዩ።
እንተዀነ፡
ካብ
ገረብ ናብ ገረብ
እናነጠራ፡ መግበን
ክምእርራን
ካብ
ጸላእተን ክሃድማን
ኣይጽገማን ወሓላሉ
እኳ ደኣ። ብስድራቤት
ተጠርኒፈን
እየን
ዝነብራ። ኣብ ሓንቲ
ስድራ፡ ካብ ሰብኣይን
ሰበይቲን ጀሚርካ ካብ
2 ክሳብ 7 ብምዃን
ይንቀሳቐሳ።
ለይቲ ደቂሰን እየን
ዝሓድራ።
ቀትሪ
ኣብ ፍርቂ መዓልቲ እውን ቀም
የብላ እየን። ዝተፈላለዩ ኣቑጽልቲ፡
ፍረታት በረኻ፡ ዕምባባታትን ሱረሙርን ዝምገባ’ኳ እንተዀና፡ ከም
ሓሸራ፡ እንቋቚሖ ጨራሩን ንኣሽቱ
ለመምቲ እውን ኣይሓድጋን።
ምውላድ ኣካል ህይወተን እዩ።
ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ ወርሒ ናይ

ምልኦ እዋን ሓደ ይወልዳ። ማንታ
ሳሕቲ ዝረአ’ኳ እንተዀነ፡ እቲ ሓደ
ውላድ ዝርዕሙዎ ካልኦት ጉጅለ
እንተዘይ ረኺቡ ኣይዓብን። ድሕሪ
ምውላድ ምንባይ እቲ ዕሸል ንኣቦ
እዩ ዝምልከት። ንኽጠቡ ጥራይ
እዩ ናብ ኣደኡ ዝወስዶ። ኣዘን
ንክትርእየን ደስ ዝብላኻ ኣህባይ
ሕያዎት እየን።

ቫለ (carne vale - ደሓን ኩን ስጋን፡
ዝብሉ ኣብ እዋን ድራር ጾም ዝለዓሉ
ክልተ ኣበሃህላታት ኣለዉ። እዚ ምስ’ቲ
እቲ ፈላሚ ካርኒቫል ኣብ ወርሓ ለካቲት
ኣብ ድራር ጾም ዝካየድ ምንባሩ ናብኡ
ዝቐርብ ይመስል። ን40 መዓልቲ
ዝኣክል ስጋ ስለዝይብላዕ ስጋ ኣርሕቕ
ወይ ድሓን ኩን ስጋ ይበሃል ነይሩ
እዩ። ስለ’ዚ ካብ’ዚ ዝነቐለ እዩ ዝመስል።
እንተዀነ እዚ ካብ’ቲ ኣበሃህላ ዝነቐለ
እምበር፡ ካልእ ብመጽናዕቲ ስነ-ኣመዓባብላ
ቋንቋ መርትዖ የብሉን።
እቶም ካብ ካሩስ ዝብል ቃል ዝነቐለ
እዩ ዝብሉ ወገን ድማ ነቲ ካሩስ ናቫሊስ
(carrus navalis) ወይ (ship isis) ዝብል
ኣብ ሮማውያን ኣብ እዋን ባሕረኛታት
ናብ ባሕሪ ኣብ ዝለኣኹሉ ግዜ ነቲ ባሕሪ
ንምብራኽን ሕማቕ ንኸይገጥሞም
ንሰይጣን ንምርሓቕ ማስኬራ ተኸዲንካን
ሓንቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐት ጃልባ
ሸላሊምካ ዝግበር ዝነበረ፣ ነዚ ናይ’ዚ
እዋን ኣገባብ ካርኒቫል ዝመሳሰል በዓል
ከም መርተዖ የቕርቡ።
ኣብ ካርኒቫል ዝተፈላለየ ሕብሪ ዝበዝሖ
ክዳን ምኽዳን ልሙድ እዩ። ኣመጻጻኣ
ናይ’ዚ ክዳን ሓደ ምንጩ ዝረሳዕኩዎ
መሳጢ ዛንታ ኣሎ። ንሱ ድማ ሓንቲ
ኣደ ኣብ ትቕመጠላ ከተማ ካርኒቫል
ይካየድ ነበረ’ሞ ሓያሎ ቈልዑ ኣብኡ
ክሳተፉ መዋጽኢ ክዳውንቶም ቀያይሮም
ይኸዱ ነበሩ። እታ ኣደ ሓደ ወዲ ነበራ።
እቲ ወዳ እውን ክሳተፍ ህንጡይ ነበረ።
ምስ መዛኑኡ ዝሕውስ ከም ናታቶም
ዝኣመሰለ ክዳን ግና ኣይነበሮን። ኣደኡ
ከይትገዝኣሉ ስእንቲ እያ። ከይተትርፎ፣
ድሌቱ ትርእዮ ነበረት። ስለዚ ኩሉ
ግድን ኰና’ሞ፡ ሓሲባ ሓሲባ ነቲ ወዳ ካብ
ተትርፎ ካብ ሓያሎ ዝኣረገ ሕብራውያን
ክዳውንታ ቀቀዲዳ ዝተለጋገበ ክዳን ሰፍያ
ሰደደቶ። እቲ ቈልዓ በቲ ክዳኑ ሕፍረት
ኣኳ እንተተሰመዖ፣ እቲ ናይ ምስታፍ
ድሌቱ ዝያዳ ዝሓየለ ስለዝነበረ ግና፡
ዓይኑ ዓሚቱ ከደ። ኣብኡ ምስ በጽሐ
ድማ ዘገርም እዩ ነገር ብግልባጥ ዝተሰከፎ
ኰይኑ። ናይ ኩሎም ተሳተፍቲ ኣዒንቲ
ብቅንኢ ኣብኡ ወዲቐን። እቲ ዝማዕረገን
ነቲ ካርኒቫል ማዕርግ ዝሃበን ንሱ ነይሩ።
ብከም’ዚ ድማ እዩ ኣብ ካርኒቫል ሕብራዊ
ክዳን ምኽዳን ዝፈለመ ይበሃል።
ካርኒቫል ሎሚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት
ብምዕሩግ ኣገባብ ይትግበር እዩ። ኣብ
ሃገርና እውን ካርኒቫል ኣብ ቅነ መዓልቲ
ናጽነት ኣካል እቲ በዓል ብምዃን ይካየድ
እዩ። እቲ ዘሐጉስ ድማ ዘይ ከም ኣበዓዕላ
ልደትን መዓልቲ ፍቑራት ንበሎ ሓድሽ
ዓመት ኣብ ሃገርና፣ ነቲ ስምን ተግባርን
ካርኒቫል ጥራይ ርዒሙ፡ መንፈሱን
ምስሉን ናትና ብምግባር ይስራሓሉ
ምዃኑ እዩ። እዚ ድማ ክድፈኣሉን ዝያዳ
ክሰፍሕን ዘለዎ ጽቡቕ መንገዲ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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Ɔŗ ŊƲā ƶġƉĉȲ ŊƲā
ǆȞơĢȳ Ɔŗ Ƨýǎ ƶġƉĉ
ƉƄȲ Ƨýǎ ĕȣŘ ǆĔƎŊȳ
ƆŗƌŊȔęƶïǎĉǦŶȲƢŚĕ
ƎġƉĊ Ʊôƨ Ȕę ǆȓŅǇ 
ƆŴŕĜƉȞƖƄǆűŊęȳŊĄǶŶ
ƶŕĜƉĉƌǇƆǂƶȞơĜƌȳ
ÏŊĄǶŶ Ɔŗ úĆ ƆŚĜƉĊ
ǉŶǧ÷ƆǂȲȓňāƢęĮƶƢïŅƌÐ
ƆŶŕƶŅïùĞȲ Ưǻǆǻǆ ƶŊùǏ
ƜŶ ĉŕĔƛŅ" Ɔŗ Ưǻǆǻǆ
ƶôĄǉǉƄȲƢęĮƎŚƢïŊƃƙ
Ņúƥ÷ƄùćƶȲƌŅǆŊƱǻĔǇ
Ƣų ƆǂÍĊ ñęƊŚ ƎƖƧŶ"
ƆĉŅę Ɔŗ ňñö ġėāŶ Ŷġô
ƌùƇŚ Ŵǆ ĉŊǜƧ ųāŶ
ƱôƨǉƄȲŊƴƯňƧùįƤƭġņ
ƉǆÿĜŅÍŶǎǂȲŶġôÿȡĩǉąŶ
ęïȏŶ ƉǆŅĹĹ ƶƧȞȳ ǦŶ
ƉƄÍƓ ǆǉĄȓ ƄǆǉĄȓ ƆŘ
ƆŕùĉƭŶ ƆŚŊǙƢ÷Ŷ ĄĘŚ
ƆŚƄŚƨ įù Ƅôƥȳ ŊĄǶŶ
ƶĜǡęƌǇ ƆĪơ ƆǄ Ưĉňň
ƆŚñŅƌȳ ŊĄǶŶ ƶŕȑƢęƌǇ
ȓĉƃÍǄȲȓĕǆćǆƆŕĹŊôƌȳ
ŊĄŶȓę ƶŕȎĄĉƌǇ ƆǄ
ƯĔȣŗŚƆƶƱùƌȳ
ŶġƙǉƄÍĊȲǢùŅŚŶƱǎùǇȲ
ƆǞǡƙ ġŊĝŊȳ ŶľÿŚ
ŶƱǎùǇȲƧǌŅƙĜȠāȳÿĊŚ
ŶƱǎùǇȲ ĄƭŶǹƙ āȏŊȳ
ƎŶǉǆ ƭĔ ǎǂ ŊȓŶƭŚƌ
ŕűǋõȳ ƎŶǉǆ ĄŶĤŘāŚĂ
ǎǂ ŊǢùŅŚƌ ŕǉ÷ǋõȳ
ƎŶǉǆ ȁƧȁƧŘŘŚ ǎǂ
ŊŶľÿŚƌ ȞĦõȳ ƎŶǉǆ
śǦ śĚǦ ǎǂ ŊÿĊŚƌ Ʊȣ
ƃõȳŶġƙǉƄÍĊȲÏǎįġƄŊ
ŚęȠǦƵǆƗűùƌÐƆŶŕƃõƌ
ƕűŘŚȴŶĜôĉĞǆŚĔȣȲŶĶā
ĜĉŚǡǎȤȳęïȓƌŶ÷ƯöƭĖǢȲ
ƶŴŊƄƧĖǊƶƢùǏùĉƭŚȲ
ȓňā ŶƭƙÍǂȳ ǎĉĬŚ ĉġö
ȓňāŴ ƆŶò ǆęƁÍĊȲ ȓňā
ȓňāƌÍǄĄŶƆĜǆúĆȳ
ȓňāŶƱƧǉùǉôŶŶƶǉùǉôŶ
ŊćƯĔ ƆŚŊȓĂĉ Ąƭùŗ
ƄǆƏűŚŶȳ ȓňā ŴǆÍŗ úĆ
ƶȎŶƪŶ ƶŕȎĄĄŶÍǄȳ ȓňā
ŴǆÍŗ úĆ ƶęïȎŶ ǢùŅŖŶ
ƄƆĉĚƂŶ ƱǆŅĹĹŶÍǄȳ ƆƳ
ǉƄÍĊ ùƯøƙ ĄŶ ǆƛƆú"
Ŷġƙ ƶŕƭǡġƌǇ ĄŶ ǆƯǡĢȳ
ŶġƙƶŕȎĄĉƌǇĄŶǆƛƆúȳ
Ŷġƙ Ŷġô ÿȡĩ ƶŕĜƉĉƌǇ
Ȕę ĄŶ ǆġƉĊȳ ȓňā  Ɔƴ
ĬĔň ȓňā  Ŋęïȓ ƶȞĔǁ
ȣĔŶ ŊŶľÿŚ ƶŊęŅę ǧǧŶ
þƴ Ɔűò ƄŊ ƄȡȢŚ ŅȐÿȲ
ȓňāŴŚƌȓňāÍǄȳ

ƱǆŶĜŴŅǎ

Ĭǋĉƌ
ƉĉƆŚűľÿõ ġôŶƄĉŶ ƆƓ
ƃŴȳŊŕǦňęƉƄŕęƆǁŴÍôƙ
Ǥñǋ āùĉŘŚŴȳ ŊŕǦňę
ƉƄ
ŕęƆǁŴÍôƙ
ŚǦňĔ
āĥƛŘƧĩǻŴȳŊŕǦňęƉƄ
ŕęƆǁŴÍôƙȳƆĉŅęƎŶǉǆ
ƯĭňŚ ŕŕƄƋŅŶ ÏŕǡȡƯȲ
ŕǡƱŚÐ ƱǆŅ÷ȳ ƎŶǉǆ ƭňğŚ
ǎĉȐ ƎƧȃȁ ƱǆȞŕŴȳ
Ŷġƙ ǦŶ āùĉƙŶ ƧƯúƙŶ
ňƯùƙġôŚȞùǼȲŊĄŶňāŗ
ǧėȡŚ ƄġŴŶ ĔĉŘ ġǭĉƙ
ƄǆƱĔǦƌŶȳ ęǦƄŚ úĆ Ŵǆ
Śćù ƭľùƙ ƶƢôǏ ƆǂÍĊȴ
ȣĔ ȓňā ǎć ȣĔƙŶ ŶƭƙŶ
Ɔǂȳ

ƆŗĉƆŶŗÿȡĩƆŚȓĄĊÍƓ
ĉƆŶŗ űŊġƙÍǂ  ȓňā
ŶƭƙÍŶǎǂ Ɔŗ ƯǦŅŚȳ Ɔŗ
Ŷġô ïǡę ǤāǤā ƆŚƢȣĚÍƓ
ĉƆŶŗ űŊġƙÍǂ  ŴŚƌÍŶǎǄ
Ɔƴ ïǡęȳ Ɔŗ ĉŶŘǆ Ĝôĉ
ƉǁŅùƌ ƱƧǤāƌǇÍƓ ĉƆŶŗ
űŊġƙÍǂ  ÿƧƙÍŶǎǁ Ƅűȳ
ȓňāȲ ƆŘ ƊùŴ ǎĉĬŘ
ƄƢŴƤŲŴ
Ʊú
ȓňāÍƓȲ
Ŷƭƙ ƄĆŶŴ ƃŴ  Ŷƭƙ
ŶĤňŊȳ ȓňāȲ ŴŚƌŶ ŴǆÍśĉ
ĉƆŶŘƇĉŕƄĉęƶĜėāƌúĉ
ÿȡĩŶ ƆǄȳ ȓňāŴ ƄŊ ŴŚƌ ġôĉŶŘǆǋŴȔęƉǆƉŊǉƌ
úĆÍǂƶĉęƏġÍĊȲȓňāŴŚƌ ƱǆŶħĹôùƌ"ƶƱôùƌǇĜùĉŶ
ƶűǉùƌǇƉƧāŶƆƓÍǂȲƄňƙ
ȓňāÍǄȳ
ŶƱôŴƆĉűŚĄĄöĝƶƧġƜȳ
ŶĉŶŘǆ
ǋŴ
āùĉŴ ġôĉŶŘǆ ǋŴ ǭƯƷ űƤāƌ
ƎŚęǢĉùŴƃùŴŴŊȞŘāŗ ÏƄ÷ĩÐƉǆŚŊùƱǆŕǶėǶęŴ
āùĆ ƱǆŶƖǆǎ" āùĉŴ ųāƌƄŊƧƯúƙġôƶęƄŴǇ
Ŷġƙ ƉĉŕǦñǏȲ ŊƱǆƌƙÍƧŶ ƆƓƃŴȳāǛÍƧŶƄŊıǎĆƙ
ĉġǸĕƱŶŊŋġôƱǁôƆƓƃŴȲ ŶƱú Ŵǆ ñŶȎŚŶ ĉƯňôŶ Ȕę
ƆĉűŚŴƄňƙűŶŊĚȳŶĉŶŘǆ ŴňƙƃŴƉűŊúÍĊȴȓňāŴŚƌ
ǋŴ ŊƗõ ĄƄƶŶ Ŷƶȣűƣ ĉƟŴƄĆŶƌȲƉĉĬǉĉƌȔęŴ
Ŵǆ ǧǏŋ ǎĉȓŘŚ ƆƶŶŴ ŕĜƉĊȳȓňāȓňāƌÍǄȳ
ŶôƏ  ǎĉȓŴ Ŋǎĉȓƙ
ƉĉƆŶĜĉư ġôƱĔǤǡȓŴ ƆƓ ƭôĉÍƓŊƱǆƌÍśĉƱġƌāƎý
ƃŴȳŶĉŶŘǆǋŴŊƱƶĄȓƂ ĄƉėŘŘȲ ĄġĄęƌ ƱġāŖ
ÏÿǉġŗƄĔǦśŚÐĉǢŊƯŊƭŚ ƱŊôȃùǿ űǡėŚ ĬĖňÍƧŶ

ŚȓƢƭƌÍǄȳ
ƄŊ
ƃǎƌ
Ʊú ƆĉųȲ ƢęĮ ƉĉƱƧȓƆ
ƄĆŶƌ ƆŶŕƱǆȎųƯƌ ǎćȲ
ŴŊÍśĉƱŊôȓùǿĉġƉǎƌȲ
āƶ ƉŕŊúĉ ƶïĝ Əǆŷĉ
ǆȎŶýƙÍĊȲ Ɔĉų ǉŶŅƙ
ŚŴȣľȳ ƆŶŕƱǆȎųƯƌ ǉƄÍĊȲ
āùĉŘŚƌ ĉƆŶŗ ƉǆŕǦñǎȲ
ŶƋȣƋȣŘƉĉƄǆîƆŴĉĜõȲ
Ïȓ÷ùƄôŴȲŶƭŴŊÍƳŕƭĿŊÐ
ƆŴŅõ ƶȓƧƫ ĄġïŚǄŶ
ȞĹǎƂÍŶǎǇĉ
ƉǤǦǂƙȳ
ŊĹöõ ŚĜŴŅǎ ƆŶŕƠŶƌ
ǉƄÍĊȲ
ƎŶǉǆ
ǧėȡŚ
ƄġŴŶÍŶǎǇĉ
ŊľǎĈƙŶ
ŊǎāĘƙŶ ƆŴűŊý ġǪĉƙ
ƎƜ÷ùȣƨȳ ŚƯǦġŚŶ ȓŶƭŚŶ
ǦŶȲŊűǎĖŶƶǫƶĉƄŶŅğÍƧŶ
ïǋƂ Ɖĉƶǎıġ ƎǡŊęƨ
ǆƛƆõȳŊŕïǋǎŶƶǦƯęǎćȲ
ŴŊǡǉùǁĉęāƨȳűƳƄȎŇľƌ
ğ÷ ƶűļāƌõÍŶǋƙȴ ŊĉƶňƯ
ƎėćŚÍƧŶ
ƉǆŕĜŴŅǎƌȲ
ňƯùƙƎĔĉŚƙŚȞǻęƱôƙȳ
ƆŘ ŊȓŶƭŚƌ ƆŚȣǶę ȓňāȲ
ŊęǦȓŴŚƌÍǄȳ
ŶĄŶ þƶŴ ǋŴȲ ƶȓŅǁŴ
ǪƯƷ űƤāŶ ƊęƓā ƶŅƶĂŶ
ĉġ ƶƖƧŶȲ ĩǌŴ ƆŴùÿĉŴ
ǉƄ ġŶŴ űƘġŴ ŶƖǏÍĉŅęȲ
Ĝęǡ÷ƌùƇŚƉűćƯǊŶǎāĖŚ
Ǧùȓ ƱǆŶŊù" ŶĄŶ þƶŴ
ǋŴȲ Ŷȡġ Ȏǻ ƃõ ƆƛùŶ

ÿĜęŶ ƎȞùġ ǆŚĔȣȲ ıęųŊ
ƱǁùƯù ƄŊ ƶƜűõÍƧŶȴ
ÏƂȣÐ ƆŴŅùŴ ŊƆġŚŶȡġŴ
ƭƧǎŴ űƘǏÍĉŅęȲ ŕġȡ
ĲĖȓŴ ĄġƁŴ ƱǆŶġŶǊ" űǡę
ňñĖ ƎėćŚ ƉĉƶƶŶǦƯ ġô
ƆŶȞùǻ ǎćȲ ÏŅƳ ƆűìôŚ
ÿŶŗȲŅŗƉƄŴŊƄǡȑŚǎĄę
Ƅ÷ÐƆŴŅùŴĭŶǹĚǉĄŴŘŚ
ƌŊĉĺȑęȲƄĹǋĉŴƄƙƧā
ȞŶĮùŴ ƎĔĉŚŴ ŶȞǻęȳ
ŶƭƙþƶŴƆŶŘǆŕƄĉėŚƉ
ƱǆŶǡŊęȳ
ŶāŴǉƄÍĊȲƄǆƏűŶŶǻĉǁŚ
ŶȓǤŊ ŶȑƢę ñƶŇÍŶǋŴȳ
ŊȓǤŊĤŊǌƯǌƶŊõȲŊĉţŚ
ŚƯŇŚƶƧŶƱȟƆŶŕęƄŴÍƧŶȲ
ŊƆƇĉ ƉǆŕȎôŴȲ ŶėñƥŴ
ŊÐŕĄġǡŶÐ ǻėǆ ƃŴ
ŶǡùȔȳ ŊƄŶȑĕ ƆŶŕƜűÍƧŶȲ
ŊėƆǆ ȓňā ǉƄ ŶǧġƯÍĉŅęȲ
ŊŴǆ ƆôŖ ĜŶƉùƉù ƉŊǎŴ
ƆŴÿƖƛŴ ƄŊ ıǎĆ ÿ÷ȣ
ĄŶǡǋ ƄǆűŶňíľŶȳ ƌŊÍƳ
ÿȡĩÍƳ ƶŕƢôǎƌ ĤňŊ
ǉƄÍĊȲĄŶĉġĄïĔƌĭùȣƙ
ƎƱùľȳ
ƄŊÍƳ úĆ ġű ƄƆĉĚƄƤ
ƒŴŚȲ Ɖĉ ĄĖā Ɗõ ƭǆűŚ
ƒŴŚ ƏǆŲ ŊƗõ ƊęŶƭŚ
ȁƧȁƧŘŘŚ
ƶȣűƢõ
Ʊú ǦƵȲ Ąĉġ ƶűȞĜ ŶȡğŚ
ŶƖǆŚƧŶǾȣĉȓćĉǁǎöȳ
ŶƆƶŶƙ ƱġŊý ƢĔŘŚȲ ƌŊ
ĄġĄęƌ ƄƧȐƇĉ Ɖĉ ǡȞù
ĉġȣĩƱƶŅôŚŶȡġƌŊŶŴŊŶ
ƉƉ÷ŊŖƙŶ ĄġĄęƌ ƉġāŖŶ
ùƫù ÿǆöÍôƨĉȳ Ǧĕñ Ƣǆ
ƭľö ƱǢǉú ƆŶŕĔƘŋĉ
ǎćȲŶƯƂÍǇĉĬǌćǆŕïǌŴǆ
ƶǡŊęƨȳűŗȓŲƯǦŶƥ÷ÍƧŶ
ƎŶǋ ƶÿǁõ ƆŶŕÿǁõȲ ƌŊ
ÿǋǊĉŶľƉŊùƨƄǆƎƆõŶȳ
Ɔŗ ȓŲƯ ǻėǆ ǎćÍǂ ŴŊ
ƶŕŅǡĜõ Ư÷ć ƶŅȓāȳ ȓňā
ǎćȣĔȓŶƭŚƌƆǄÍĊȲȓňā
ȓňāƌÍǄ  ǦŶ ƉƄ ȓňāÍƧŶ
ƌùƆȓŶƭŚǁǎùǄÍúȳȓŶƭŚ
ŊȓŶƭŚŶùĉƭŚ
ƌŊĜűǌŚĄȓĀŚĄŶƆĜǆ

ሓዳስ

ኤርትራ

9 ግንቦት 2019 - ገጽ 9

መበል 28 ዓመት ቁ.215

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ግጥም ካልኣይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ
ዩሮፓ ሊግ
ቸልሲ- ኢንት. ፍራንክፈርት 10፡00
ኣብ ቀዳማይ እግሪ 1ብ1 ተፈላልየን

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ቫለንስያ - ኣርሰናል 10፡00
ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣርሰናል 3ብ1
ተዓዊታ

ውድድር ፍርቂ ማራቶን ተኻዪዱ
ብምኽንያት መበል 28 ዓመት በዓል
ናጽነት፡ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ መንጎ
ክፍልታት እዚ’ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ
ውድድር ፍርቂ ማራቶን ተኻዪዱ። ሓጎስ
ኪዳነ ካብ ጋንታ ደዓሪት ብምዕዋቱ ድማ
4 ሽሕ ናቕፋ ክሽለም እንከሎ፡ ተኽለወይኒ

ገብረኣሊፍ ካብ ጋንታ ሓፊርን ዳንኤል
የውሃንስ ካብ ላልምባ ድማ ካልኣይን
ሳልሳይን ብምውጽኦም 3500 ከምኡ ድማ
3000 ናቕፋ ተሸሊሞም።
ዓብዱራሕማን ጣህር ካብ ናቕፋ፥
ኣምባሳጅር ኣማን ካብ መጋርሕ፡ ሃብቶም

ማሕራይ ካብ ሓፊር፡ ቅዱስ የውሃንስ
ካብ ላልምባ፡ ሳልሕ ሽፋ ካብ ላልምባ፡
ፈረጅ ሱለይማን ካብ ዛግራ ከምኡ ድማ
ኢብራሂም ዑስማን ካብ ራብዓይ ክሳብ
ዓስራይ ብምውጽኦም ከከም ደረጃኦም
ገንዘባዊ ሽልማት ወሲዶም።

ግጥማት ዋንጫ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ክቕጽል’ዩ
ብቐዳም ዝጀመረ ውድድር ኵዕሶ እግሪ
ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል ንዋንጫ
ናጽነት ሎሚ ሓሙስ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ
ብድሆ ምስ ጎዳይፍ፡ ሰምበል ምስ ደንደን ከምኡ
ድማ ኢንሹራንስ ምስ በሪኽ ብዘካይዳኦ ጸወታታት
ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ክቕጽል እዩ።
ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ጸወታታት፡ ደንደን
ንጎዳይፍ 3ብ1 ከምኡ ድማ ኢንሹራስ ንገጀረት
2ብ1 ተዓዊተናለን።
ፈላሚ ግጥም ዘካየዳ ጋንታታት ደንደንን
ጎዳይፍን እየን። ጎዳይፍ ኣብ ሓሙሻይ ደቒቕ
ብመገዲ ሳሮን ጎይትኦም፡ ደንደን ድማ ኣብ መበል
23 ደቒቕ ሳሮን ኣብርሃም ብዘመዝገበታ ሸቶ ናብ
ዕረፍቲ 1ብ1 ብዝኾነ ውጽኢት ኣምሪሐን።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ ደንደን

ንጎዳይፍ ብምድፋእ ኣብ መበል 47ን 57ን ደቓይቕ
ካብ ዳናይት ሰሎሞንን ሄርሞን እዮብን ብዝረኸበተን
ሸቶታት 3ብ1 ተዓዊታ።
ቀጺለን ዝገጠማ ገጀረት፡ ምስ’ታ ብምኩራት
ተጻወትቲ ካብ እትምስረት ክልተ ኣዋርሕ ኣቑጺራ
እትርከብ ኢንሹራንስ እያ።
ኢንሹራንስ ኣብ መበል 21 ደቒቕ ካብ
ፍርትሓዊት ተወልዳ ብልጽቲ ሸቶ ኣመዝጊባ።
ገጀረት ድማ ኣብ መበል 43 ደቒቕ ብሜላት
መድሃኔ ብዘመዝገበታ ሸቶ ምስ ኢንሹራንስ 1ብ1
ንዕረፍቲ ኣምሪሓ።
ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ኢንሹራንስ ኣብ መበል 67
ደቒቕ ፍጹም ቕላዕ ረኺባ ብመገዲ ልዋም
ሰለሙን ኣመዝጊባታ። በዚ ድማ ኢንሹራንስ 2ብ1
ተዓዊታ ካብ ሜዳ ወጺኣ።

ድሕሪ ‘ተኣምራታዊት’ ሜዳ ኣንፊልድ . . .

ኣብ ሜዳ ኖ ካምፕ ብዓወት ባርሴሎና
‘ተዛዚሙ’ ዝተባህለ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክለባት ሊቨርፑልን
ባርሴሎናን፡ ብቕድሚ ትማሊ ድራማዊ
ሲናርዮታት ሒዙ ብዓወት ሊቨርፑል ተዛዚሙ።
ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ 3ብ0 ዝተዳህኸት
ሊቨርፑል፡ ንመሓመድ ሳላሕን ፊርሚኖን
ንዝኣመሰሉ ከዋኽብታ ከሲራ ክንሳ፡ ኣብ
ሜዳኣ ኣንፊልድ ብከክልተ ሸቶታት ኦርጊንን
ዊንያልደምን ተሓጊዛ ሕርሕራይ ገይራ
ንባርሴሎና ብምቕጽዓ ‘ክድገም ዘይክእል ታሪኽ’
ሰኒዳ ንኻልኣይ ግዚኣ ናብ ግጥም ፍጻመ ሓሊፋ
ኣላ። ንገለ ነጥብታት ምስ እንጠቅስ፦
+ ‘ዩ ዊል ነቨር ዎክ ኣሎን’ ትብል መዝሙር
ሊቨርፑላውያን፡ ንመትኒ ተጻወትትቶም

ክልተ ዋንጫ
ንመዛዘሚ
ጸወታታት
ፕሪመር ሊግ
ዓዲ እንግሊዝ
ተቐሪቡ
ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ጽባሕ
ሰንበት ኣብ ዝፍጸም ውድድር ፕሪመር ሊግ
ክልተ ተመሳሰልቲ ዋንጫን 40 መዳልያታትን
ከምዝቕረበ ኣፍሊጡ።
ነዚ ውድድር’ዚ ትመርሖ ዘላ ማን ሲቲ ኣብ
ሜዳ ኣሜክስ ተጓዒዛ ምስ ብራይተን ኣብ እተካይዶ
ግጥም፡ ብቐጥታ ነታ ዋንጫ ከተልዕላ እያ። እግሪ
እግራ ትስዕብ ዘላን ድሕሪ 29 ዓመታት ከኣ
ሻምፕዮን ንምዃን ትመጣጠር ምህላዋ እትፍለጥ
ሊቨርፑል፡ ንዎልቭስ ድሂኻ ማን ሲቲ ድማ ምስ
እትሰዓረላ ነታ ካልኣይቲ ቅዳሕ ዋንጫ ኣብ ሜዳኣ
ኣንፊልድ ከተልዕል እያ። ኣብ ካልእ ውድድር፡
ዋንጫ፡ ዕዉትቲ ጋንታ ናብ እትርከበሉ ስታድዩም
ብሄሊኮፕተር ከምዝበጽሕ ይፍለጥ።
ኣብ 37 ጸወታታት፡ ማን ሲቲ 95 ነጥቢ ኣዋህሊላ
ኣላ። ሊቨርፑል ድማ ብ94 ነጥቢ ትስዕባ። ሲቲ፡
ኣብ ልዕሊ እታ 65 ጸብለልታ ሸቶ ዘለዋ ሊቨርፑል
ብኣርባዕተ ሸቶታት ማሕዲጋ ትርከብ።
** ** **

ኣብ ዘነቓቕሓትሉ ምሸት፡ ወዲ 14 ዓመት
ኵዕሶ መላሲ ሜዳ ኣንፊልድ--ኦክለይ ካኖሬ፡
ናይ መኣዝን ቅላዕ ንምህራም ንዝተቐራረበ
ኣሌክሳንደር ኣርሎንድ ብቕልጡፍ ኵዕሶ
ምሃቡን ኣርሎንድ ድማ ንዝተታኸሰ መስመር
ምክልኻል ባርሴሎና የዐንዚዙ ናብ ኦርጊ
ብምብጻሕ ዝተመዝገበት ሸቶ፡ ንስም ናይቲ
መላሲ ኵዕሶ ኣብ ታሪኽ’ዚ ዓወት ብኻልእ
መዳይ ከስፍር ክኢሉ ኣሎ። ብደገፍቲ ሊቨርፑል
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተወደሰ እዚ
ወዲ 14 ዓመት መላሲ ኵዕሶ፡ ንግጥም ፍጻመ
ክዕዘብ ትኬት ክግዝኣሉ ከምዘለዎ ገለ ደገፍቲ

ርእይቶኦም ይህቡ።
+ ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ 17 ግዜ ኵዕሶ
ዝተመንጠለ ሊዮነል መሲ፡ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ
ሊቨርፑል፡ ብዝነደሩ ደገፍቲ ክለቡ ከይህረም
ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ናብ ሜዳ ኖ ካምፕ
ተመሊሱ።
+ ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ንመሲ ንምግላጽ
ቃላት ከምዝሓጸሮ ዝሓበረ ሞሪኖ፡ “ተጻወትቲ
ባርሴሎና ኣብ ሆቴል ኣንፊልድ ደቂሶም” ክብል
ተዛሪቡ።
+ ሓያለ ተንተንቲ ንውድቀት ባርሴሎና
ኣብ ዝተንተኑሉ ካብ ዝተሰማሞዑዎ ነጥብታት፡

ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ኤርነስቶ ቫልቨርደ፡
ንቐዳሞት ተሰለፍቲ ግጥም ቀዳማይ እግሪ
ኣብ ካልኣይ ምድጋሙ፥ ዘይምህላው ደምበለ
ምስ ወኒ ምስኣን ካውቲኖ ተወሲኹዎ ኣብ
ቅድሚት ሃጓፍ ምንባሩ፡ ኣሰልጣኒ ቫልቨርደ
ዘካየዶ ቅያር ተጻወትቲ ኣድማዒ ዘይምንባሩን
ካልእን ይጥቀስ።
+ ዝኾነ ኮይኑ፡ ድሕሪ 2013፡ ንፈለማ እዋን
መሲ ወይ እውን ሮናልዶ ዘይብሉ ግጥም ፍጻመ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክንርኢ ኢና።

ቅነ ተማሃሮ
ዞባ ደቡብ ተዛዚሙ
ባህላውን ስፖርታውን ውድድራት ዘጠቓለለ
ቅነ ፈስቲቫል ተማሃሮ ዞባ ደቡብ ካብ 3 ክሳብ 5
ግንቦት ኣብ ከተማ መንደፈራ ተቓኒዑ።
እዚ ኣስታት 900 ተማሃሮ ዘኣንገደ ቅነ
ተማሃሮ፡ ኣብ ውድድራት ስፖር5ት ኩዕሶ እግሪ

ናይ ክሊ-ዕድመ 12-13 ኣብ ካልኣይ ደረጃን
ኵዕሶ መርበብን ሰኪዔት ድማ ናይ 2ይ ደረጃ
ዝተሳተፉዎ ነይሩ።
12 ንኡሳን ዞባታት ኣብ ኣርባዕተ ምድብ
ተመዲበን ኣብ ዘካየዳኦ ውድድር፡ ኣብ ኵዕሶ
መርበብ 2ይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ፡ ዓረዛ፡
ኩደቡዑር (እምኒ ሓይሊ)ን እምነት ሚስዮን
እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ?
+ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ትሑት ብቕዓት “ግዜ ክወሃቦ ኣለዎ” ክብል ተዛሪቡ። ኣብ 173 ከተእትዎ ከምእትደሊ ኣፍሊጣ። ነይማር ካብ (ደቀምሓረ)ን ቀዳሞት ሰለስተ ኮይነን። ኣብ
የርኢ ዘሎ ተጻዋታይ ክለብ ማን ዩናይትድ - ጸወታታት ማን ዩናይትድ 48 ሸቶታት ከበርክት ፒኤስጂ ወጺኡ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር፡ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ዓዲ-ዃላ፡ ኩደቡዑር
ማርሻል፡ ኣብ ክረምቲ ካብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ ዝኸኣለ ማርሻል፡ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሞሪኖ እታ እትዕድጎ ክለብ እንተወሓደ 300 ሚልዮን (እምኒ ሓይሊ)ን ዓዲ-ዃላ ተመሳሳሊ ደረጃ
ከምዘይወጽእ ኣሰልጣኒ ክለቡ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ናይ ምስላፍ ዕድል ከምዝሰኣነን ኣብ ውድድር ፓውንድ መፋነዊ ክትከፍለሉ ትግደድ። ሒዘን።
ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ
ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ጥሪ ሰሙናዊ መሃያኡ ናብ ዋንጫ ዓለም 2018 ከኣ ብፈረንሳ ዘይምምራጹን ብተወሳኺ፡ ኣብ ፒኤስጂ 515,000 ፓውንድ
175,000 ፓውንድ ዝበረኸ ማርሻል፡ ኣብዚ ይዝከር።
ሰሙናዊ መሃያ ዝቕበል ነይማር፡ ዋጋኡ ልዑል ዓዲ ወግሪ (መንደፈራ)፡ ደቀምሓረን ዓዲ-ቐይሕን
ዓመተ-ስፖርት’ዚ ካብ ዝተሰለፈን 37 ጸወታታት
+ ነይማር ካብ ፒኤስጂ ወጺኡ ናብ ሪያል ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ናይ ምስግጋር መስርሕ ከምኡ ድማ ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ዓዲ12 ሸቶታት ጥራይ እዩ ኣመዝጊቡ። ሶልሻየር፡ ማድሪድ እንተደኣ ኣቕኒዑ፡ ፒ.ኤስ.ጂ ንጀምስ ክትግበር ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ወግሪ (መንደፈራ)፡ ዓዲ-ቐይሕን ደቀምሓረን
ማርሻል ዕቑር ዓቕሚ ከምዘለዎ ብምጥቃስ፡ ሮድሪገዝ ብኣንጻራዊ መገዲ ኣብ ሕቑፎኣ እኳ እንተተሓበረ፡ ሪያል ማድሪድ ኣብ ክረምቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተሰሪዐን። ኣብ
መሳርዓ ንምድልዳል ልዑል ወፍሪ ክትገብር ክሊ ዕድመ 12-13 ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ፡
ብምምዳባ ንነይማር ከተጣይቐሉ ከምእትኽእል ሰንዓፈ፡ ዓዲ-ዃላን ደቀምሓረን ከምኡ ድማ ኣብ
ዓቕሚ ኣዳም ዘይበጽሑ ተጻወትቲ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣብ ሕቝፋ ብምእታዋ ብፊፋ ይንገር። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ባየር ሙኒክ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ፡ ጸሮና፡ ዓዲ-ዃላን ዓዲዝተኸሰሰትን ንኽልተ ወቕቲ ምስግጋር ተጻወትቲ ድማ ዝተኣገደተን ቸልሲ፡ ናብ ፊፋ ዘቕረበቶ ብመልክዕ ልቓሕ ይጻወት ዘሎ ሮድሪገዝ፡ ምስታ ቐይሕ ቀዳሞት ሰለስተ ኮይነን።
ኣብ ውድድር ኵዕሶ እግሪ ካልኣይ ደረጃ፡
ጀርመናዊት ክለብ ክጸንሕ ከምዘይደሊን ኣብ
ይግባይ ተነጺጉ።
ካብ
ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ደቀምሓረ ኣብ
ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ፡ ብሓፈሻ ኣብ መስርሕ ዕድጊ ናይ 29 ተጻወትቲ እያ ክሲ ቀሪቡላ ዘሎ። በርናቡ ድማ ቦታ ከምዘይብሉን ይሕበር።
+ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንቶንዮ ኮንተ፡ ንክለብ ልዕሊ ዓዲ-ዃላ 2ብ1 ተዓዊታ። ኣብ ውድድር
ዛጊት ኣስማት ናይቶም ዘፈረመቶም ተጻወትቲ ብወግዒ እኳ ኣይተሓበር፡ ነዚ ጉዳይ’ዚ ኣብ
ኢንተርሚላን ክኣሊ ኣፈናዊ ስምምዕ ምክያዱ ደቂ ተባዕትዮ 2ይ ደረጃ ሰይራ (ሰንዓፈን) ዓዲዝመጽእ ሳልስቲ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስፖርት ከተቕርቦ ምውሳና ይንገር።
በዚ መሰረት፡ ኣብ ዝስዕብ ክልተ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ ሓደስቲ ተጻወትቲ ከተፈርም ተሓቢሩ። ብመሰረት ጋዜጣ ቱቶስፖርት፡ ኮንተ ቐይሕን ዘካየዳኦ ግጥም ንምዱብ ግዚአን 1ብ1
ድሕሪ ምፍጻመን ዓዲ-ቐይሕ 4 ብ 2 ብፍጹም
ዘይትኽእል ቸልሲ፡ ንጉዳይ ኤደን ሃዛርድ ጠልጠል ከተብሎ ከምእትኽል ይትንተን። ኣብ ክረምቲ ዝመጽእ ሰነ ክታሙ ከምዘንብር ትገልጽ።
+ ተጻዋታይ ክለብ ፒኤስጂ - ቲያጎ ሲልቫ፡ ቅላዕ ተዓዊታ።
ናብ ሪያል ማድሪድ ክሰጋገር ከምዝኽእል ዝግመት ሃዛርድ፡ ቸልሲ ክሳብ ሰነ 2020 ሓደስቲ
በዚ መሰረት፡ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ
ተጻወትቲ ከተፈርም ዘይትኽእል ብምዃና ምስኣ ክጸንሕ ከምእትውስን ነታ ክለብ ቅርበት ኣብ ብርኩ መብጣሕቲ ድሕሪ ምክያዱ ንኽልተ
ደቀምሓረ፡
ዓዲ-ዃላን ዓዲ-ቐይሕን፥ ኣብ
ዘለዎም ሰባት ብምጥቃስ ደይሊ መይል ትሕብር። ይኹን እምበር፡ ኣስታት 40 ተጻወትቲ ጸወታታት ከምዝቦኩር ተፈሊጡ። በዚ ድማ
ብመልክዕ ልቓሕ ምስ ካልኦት ክለባት ኣኽቲታ እትርከብ ቸልሲ፡ ኣብ ምርጫ ተጻወትቲ ሲልቫ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ኵዕሶ ኣይክቐልዕን ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ከኣ ዓዲ ቐይሕ፡ ሶይራ
(ሰንዓፈ)ን ደቀምሓረን ቀዳሞት ሰለስተ ኮይነን።
እዩ ማለት።
ከምዘይትጽገም እቲ ምንጪ ይውስኽ።

ይግባይ ቸልሲ፡ ተነጺጉ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ገጅረትን ቲራቮሎን
ወ/ሮ ኣድያም ኣስፍሃ፡ በዓልቤተይ ኮሎ/ብርሃነ
ዘርእማሪያም ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኤል

ል -

ነት
እም

ኤ
ማኑ

ል
በይሉ

ኣ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሰናይት ተስፋይ ጸጋይ ምባል ተሪፋ ሩት
ተስፋይ ጸጋይ ተባሂሉ ይተኣረመአይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋባእያ ቁ.32 ይቕረብ።
ፍረ ኤፍሬም ሃብተስላሴ ምባል ተሪፋ፡ ፍረዝጊ
ኤፍሬም ሃብተስላሴ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/5/19 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ. 32 ይቕረብ።
ናትናኤል ኣታሊለ ቢሰጡ ምባል ተሪፋ፡
ናትናኤል
ኣታኽልቲ
ቢሰጡ
ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል
ከተማ

ካ
ብረሚ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎዳይፍ

ገ

ይቕረብ።
ወ/ሮ ስምረት ኣብርሃም፡ በዓልቤተይ ኣቶ
ዘልኣለም ተስፋልደት ገብረሚካኤል ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 4
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣርባዕተ
ኣስመራ
ተኸሳሲ ኣቶ ምሉእብርሃን ኣንጎሶም ተኽለ
ምስ ወ/ሮ ኣስማይት ክብሮም ዘለዎም ናይ
ሓዳር ጉዳይ ኣድራሽኡ ስለዘይተፈልጠ ንቤ/ፍ
ክቐርብ ስለዘይከኣለ፡ ተኸሳሲ ን6/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ክርአ
ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ኣቶ ዘርእሰናይ ተስፋይ ክፍለማርያም፡ ወላዲተይ
ወ/ሮ ግደይ እያሱ ፊካኽ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ናሆም ቀላሚጦስ ኣብርሃ፡ ወላዲና
ቀላሚጦስ ኣብርሃ ገብሪሄት ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ግርማጼን ኪዳነ ተስፋሚካኤል፡ ወላዲተይ
ወ/ሮ
ኣይነኣኣለም
ሓድጉ
ወልደጋብር
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሚካኤል ኣለማዮ ኣሰፋው፡ ኣሞይ ወ/ሮ
የምስራች ኣስፋው ኣብርሃ ስለዝሞተት ኣነ ወዲ
ሓዋ ብህይወት ከላ ብዝሃበቶ ለበዋ መሰረት
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ኣማኑኤል ጊላዝጊ ገብረእግዚኣብሄር፡
ወላዲተይ ወ/ሮ ኣመተጼን ገብረገርግሽ ብርሃነ
ስለዝሞተተ፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ኣማኑኤል ዘርኣይ ወልደዮውሃንስ፡ ኣደይ
ወ/ሮ ክብራ ወልደስላሴ ሓጎስ ስለዝሞተት፣ ኣነ
ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ኣለም ኪዳነ መድሃኔ ተኸሳሲ
ኣቶ ኣኽሊሉ እስቲፋኖስ ዑ/ሚካኤል ቶዮታ
ኮሮላ ዝዓይነታ ናይ ገዛ መኪና ቁ.ሴለዳ ER
1-14801 ቁ. ቻሲ JTEOA9200042445 ናብ
ስመይ ከየመሓላለፈለይ ካብ ሃገር ስለዝወጽአ
ወይ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪል ን30/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብዘየለወሉ
ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ቤ/ፍ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛባንዳ
ወ/ሮ ኣስቴር ተኽለ ገብረኣብ፡ በዓልቤተይ
ተኽለ ወልደሚካኣኤል ክፍለሃንስ ስለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 7 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ጊላይ በርሀን ተኸሳሲ
ኣቶ ኣብርሃም ፍስሃየ ገብሩን ናይ ገንዘብ ክርክር
ከምዘሎ ዝፍለጥ እዩ፡ እንተኾነ ከሳሲ ኣቶ ጊላይ
በርሀ ንተኸሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ፍስሃየ ገብሩ
ብኣድራሽኡ ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ ይጸወዓለይ
ስለዝበለ፣ ተኸሳሲ ን5/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል እንተዘይተረኺቡ ንሱ
ኣብዘይብሉ ጉዳዩ ተራእዩ ውሳነ ክወሃበሉ
ምዃኑ ንሕብር።
ወ/ሮ ሄዋን ፍትዊ ዑቕባሚካኤል፡ በዓልቤተይ
ኣቶ ኪዳነማርያም ገብረትንሳኤ ሃይለ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 1
ጓሉ ድማ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/19 ኣብ ቤ/ፍ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዕዳጋሓሙስ
ወ/ሮ ህድኣት ተወልደብርሃን ካሕሳይ፡
በዓልቤተይ ተስፋይ ኣስፍሃ ገብረመድህን ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 9
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ
ቴድሮስ
ገብረሚካኤል
ደበሳይ፡
ኣቦይ
ገብረሚካኣኤል
ደበሳይ ዝገደፈሉ
ለበዋ ይጽደቐለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን3/6/19
ኣብ
ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ

ወ/ሮ ምሕረት ሃብተማርያም ተኽለማርያም፡
በዓልቤተይ ኣቶ ሚኪኤል ለማ ዘርአ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወይ፡ 10 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣመተ ኢሳቕ ደበሳይ፡ በዓልቤተይ ካፒቴን
ወልደስላሴ ጽገ ወልደገብርኤል ስለዝተሰወአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 4
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጽገሬዳ ተስፋይ፡ በዓልቤተይ ሓይልኣብ
ሓድጉ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ት መቀረት ሃብተሚካኤል ርእሶም፡ ኣደይ
ሓጎሳ ገብረትንሳኤ ኣውዓሎም ስለዝሞተት፡
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ዛፋ ወልደሚካኣኤል ሃብተማርያም፡
ኣደይ ፋና ተላ ዓንዱ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዮናስ ዮውሃንስ መንግስ፡ ኣቦና ዮውሃንስ
መንግስ ገብረመስቀል ከምኡ’ውን
ኣደና
ኣልጋነሽ ሃብተሚካኣኤል በይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ፍረወይኒ በርሀ ፍስሓ ብወኪላ ወ/ሮ
ለተኣብ ይሕደጎ ኣቢላ ኣደይ ነብያት ይሕደጎ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሰምሃር ገብረእግዝኣብሄር
በዓልቤተይ ሳሙኤል ገብረክርስቶስ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
ይተሓለወይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
ን27/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣስገደ፡
ፍስሃጼን
መሰለይ
ምዃኖም
እንተሎ፡

ወ/ሮ ኣስገደት ዮውሃንስ በዛብህ ወላዲተይ
ሂወት ትኳቦ ሃብቱ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ሓወይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሕምብርቲ
ወ/ሮ ጸጋ ኣባይ ተስፋሚኣካኤል፡ ኣቦይ ኣባይ
ተስፋሚካኤል ዘርእሃይማኖት ከምኡውን ኣደይ
ሰንበቱ ግደ ተክለሃይማኖት ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ
8 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
መንደፈራ
ኣቶ ሽሞንዲ ገብረሚካኤል፡ ኣቦይ ገብረሚካኤል
ንጉሩ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን23/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰላም፡
መስከረም፡ ፍትሒ ተሰነይ
ወ/ሮ መብራት ዘሞ በኺት፡ በዓልቤተይ
ወልደገብርኤል ደብረጼን ዘርኡ፡ ስለዝሞተ፡ ኣነ
ምስ 6 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣገዳሲ ምልክታ
ጉባኤ ጉዳይ ሓጅን ዑምራን ኤርትራ፡ ንኣመንቲ ምስልምና
ዝስዕብ የመልክት።
ብፍቓድ ኣላህ ምዝገባ ንደለይቲ ሓጅ(1440 ሂጅሪያ- 2019)
ካብ 01 ረመዳን 1440 ሂ. ሰኑይ (06 ግንቦት 2019) ክጅምር
ምዃኑ ንሕብር። ኣብ ጊዜ ምዝገባ ዝስዕቡ ሰነዳት ክቐርቡ ኣለዎም፦
1.ኤርትራዊ መንነት 2. ነባርነት 3. ዝተሓደሰ ፓስፖርት። ምዝገባ
ኣብ ኣስመራ ጎደና ኣፍዓበት ቁ.138 ኣብ ዝርከብ ቤ/ጽሕፈት
ክካየድ’ዩ።
ልዑል ኣላህ ንሃገርና ጸጋኡን ሽሻዩን ይለግሰላ!!!
ጉባኤ ጉዳይ ሓጅን ዑምራን ኤርትራ

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ፡ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00
ቅድሚ ቀትሪ ምሸት ካብ 2፡00 - 6፡00 ድሕሪ ቀትሪ ብቁ/ስልኪ
110179 ደውሉ።
ቁ/ሳ/ፖስጣ 5537፡ E-mail; bidhonational@gmail.com
ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ።
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VACANCY ANNOUNCEMENT
3.
Position: Electrician
Required number: 01
Key Responsibilities
•
Own the Lock out tag out and permit to work.
•
Tool box talk, ensuring all tools and parts are available to
complete task before task begin.
•
Carry out all maintenance on electrical equipment on time and
within time to reduce overall downtime as per work instruction.
•
Carry out advanced fault finding, major repairs and overhauls
on electrical equipment.
•
Root cause analysis and trend analysis in electrical failures
using data from a wide range of sources- paper and electronic for
entire site.
•
Complete and submit accurate Component Fail reports
•
To mentor local Electrical technicians.
•
Operate the Aggreko service mobility system (hand held).
•
To operate and diagnose Aggreko control systems.
•
To carry out switching on Low Voltage and High Voltage
Aggreko equipment
•
Assisting with the installation and demobilisation of Aggreko
equipment.
•
To follow and comply with Aggreko QHSE standards
•
Adherence to 5S
•
Safety of self and others
•
Display commitment to operational excellence activities.
•
Aggreko place a strong emphasis on health, operational safety
and environmental protection. It is a requirement and moral obligation
of each employee to be actively committed and accountable for
compliance to the Aggreko Health, Safety & Environmental policies,
operating procedures and compliance to local legislation
Person Specifications
•
Diploma or Degree in Electrical Engineering
•
Must successfully complete ALL assessments in compliance
with Gen TechElectrical requirements.
•
The ability to use specialist tools and ensuring all tooling
is calibrated in accordance with Aggreko standards and local
legislation.
•
Must be capable of working in a restricted space and at
heights up to2.5 metres
•
Adaptable to work in multiple shift patterns
Minimum Desired Skills
•
Fluent in written & spoken English.
•
Good interpersonal and personnel development skills.
•
Multi skilled technical ability an advantage
•
High standard of computer literacy.
•
Approved person High Voltage qualifications
•
Knowledge of High Voltage switching Electrical Certification
Authorization Matrix.
•
Competent in High Voltage diagnosis, repair and servicing.
•
Good knowledge of Deep sea and Gempac controllers
•
Good reporting writing skills.
Aggreko places a strong emphasis on health, operational safety and
environmental protection. It is a requirement and moral obligation
of each employee to be actively committed and accountable for
compliance to the Aggreko Health, Safety & Environmental policies,
operating procedures and compliance to local legislation.
General Information and other requirements:
Place of Work:
Bisha.
Salary: As per Company salary scale.
Additional requirement for Nationals:
Present clearance paper from current/last employer
Having fulfilled his/her National Service and require to present
evidence of completion of her/his national service.
All credentials should be attached
Applications should be sent through Post office.
Deadline for application is 10 days from the day of publication in
the Newspaper.
Please mail your applications to;
Aggreko.
P. O. Box 7986
Asmara, Eritrea

Invitation for Bids
Loan/Financing No: 2100150032395, 200155028969
IFB No: 06.2/02/NCB/ADF/DRSLP II/HAC/YT/1/2019
IFB No: 06.2/02/NCB/ADF/DRSLP II/HAC/YT/2/2019
1. This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice
(GPN) for this Project that appeared in United Nations Development
Business online (UNDB online) No.AfDB510-07/15 dated 30 July
2015, and on the African Development Bank’s Internet Website (www.
afdb.org).
2. The Government of the State of Eritrea (GoSE) received a financing
from the African Development Bank (ADF) in various currencies
towards the cost of Drought Resilience and Sustainable Livelihoods
Programme-IV Eritrea Programme. It is intended that part of the
proceeds of this loan/financing will be applied to eligible payments under
the contract for:
1. LABORATORY EQUIPMENT and 2. SMALL SINGLE HEAD
SPIKE THRESHER
3.
The Ministry of Agriculture (MoA) now invites sealed Bids from
eligible Bidders for the supply of the above mentioned goods (hereinafter
called “the Goods”). National Competitive Bidding will be conducted in
accordance with the Bank’s Rules and Procedures for Procurement of
Goods and Works, May 2008 edition, revised July 2012.
4. Interested eligible bidders may obtain further information from and
inspect the bidding documents at the office of PSMU–MoA, Sawa
Street, P.O. Box 1048 Tel. 002911189266/ 002911180699, email:
selamawitteklit12@gmail.com.
5. A complete set of Bidding Documents may be received by interested
bidders upon the submission of a written application to the said Executing
Agency.
6. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General
Conditions of Contract are the provisions of the Bank’s Standard Bidding
Document for Procurement of Goods.
7. Bids must be delivered to the above office on or before 14:30 pm local
time on 11/06/2019 and must be accompanied by a security of USD
1,700.00 for LABORATORY EQUIPMENT
and USD 400.00 for
SMALL SINGLE HEAD SPIKE THRESHER respectively. Bids shall
remain valid for 120 days after the deadline for bid submission prescribed
above.
8. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who
choose to attend at 15:00 pm hours local time on 11/06/2019, at the
offices of Ministry of Agriculture of the State of Eritrea, Procurement
and Supplies Management Unit, Sawa Street, P.O. Box 1048,
Tel.
002911189266/ 002911180699, yacobtesfom@gmail.com.
9.
The Ministry of Agriculture reserves the right to accept or reject
this bid fully or in part if it finds any option better than this IFB without
needing to justify the grounds for it doing so and compensation which the
bidder may incurred in preparing its bid.
Ministry of Agriculture

ምልክታ
ናይ ነፍ/ያሲን ስዒድ ኢማም በዓልቲ ቤት ወ/ሮ ግምጃ ዓብዱራሕማን ኣሕመድ
ምስ ደቆም 1. ስዒድ ያሲን 2. ዮሱፍ ያሲን 3. ዓጣ ያሲን 4. ሱሌማን ያሲን 5.
ዓብዱራሕማን ያሲን 6. ዓብደልዓዚዝ ያሲን 7. ዓዚዛ ያሲን ሕጋውያን ወረስቲ
ምዃንና ብቤት ፍርዲ ሽሪዓ ኣስመራ ብመ.ቁ702/98 ስለዘረጋገጸልና በዚ መሰረት
ኣብ ኣኽርያ ጎደና 134-11 ቁጽሪ ገዛ 4 ብኮምሽን ምጽራይ 118912 መወከሲ ቁጽሪ
109168 ዋንነቱ ዝተረጋገጸሉ ናብ ስምና ከነሰጋግር ስለዝደለና ነዚ ዝቃወም እንተሎ፡
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ንቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን
ካዳስትራር ክቐርብ ምልክታና ነቕርብ።
በዓልቲቤቱ ወ/ሮ ግምጃ ዓ/ራሕማን
ምስ 7 ወረስቲ
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ኢራን ኑክሌሳዊ ስምምዕ ብኸፊል ትጥሕስ
ታደሰ ተኽለ

ናሚብያ ብደርቂ ተጠቒዓ

መንግስቲ ናሚብያ ሰፊሕ ክፋላት’ታ
ሃገር ብደርቂ ከምእተጠቕዐ ኣዊጁ።
ኣብታ ሃገር ሕጽረት ዝናብ
ከምዘጋጠመን ብሰንኩ ህይወት ልዕሊ
ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ
ከምዝወደቐን መንግስቲ ኣብ ዘውጸኦ
መግለጺ ሓቢሩ።
እታ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ ትርከብ
ሃገር፡ ካብ 2013 ጀሚራ ብቐጻሊ ድርቂ
ክትጥቃዕ ከምዝጸንሐት’ዩ ዝግለጽ።
ብሰንኪ’ዚ ሎሚ ዓመት ኣጋጢሙ ዘሎ
ደርቂ፡ ቀጻልነት ህላወ ናይቶም ኣብታ ሃገር
ብጻዕቂ ዝርከቡ እንስሳታት ዘገዳም እውን
ኣብ ዘጠራጥር ኩነት ከምዝኣተወ እቲ
መግለጺ የመልክት። ድሮ’ውን ሓያሎ
ብርቂ እንስሳታት ዘገዳም ከምዝሞቱ’ዩ

ዝግለጽ። ኣስታት 60 ሽሕ እንስሳ ዘቤት

እውን ብሰንኪ ስእነት መግብን ማይን
ከምዝሞቱ እቲ ጸብጻብ የመልክት።
መንግስቲ ናሚብያ ነዚ ኣብ ሃገሩ
ተኸሲቱ ዘሎ ሽግር ንምቅላል ዝውዕል
ናይ 40 ሚልዮን ዶላር ባጀት ከምዝሰለዐን
ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት’ታ ሃገር ኣዋጅ ህጹጽ
ድንጋገ ክትግበር ከምዝኣዘዘን ተፈሊጡ
ኣሎ።
ኩለን ትካላት’ታ ሃገር ንግዳያት ደርቂ
ንምሕጋዝን ልምዓታዊ መደባት ናይታ
ሃገር ንምሕያልን ክሰርሓ ጻውዒቱ
የቕርብ።
እታ ብማዕድን ሃብታም ዝዀነት ሃገር፡
ኣስታት 70 ሚእታዊት ጠለብ መግቢ ካብ
ጎረቤታ ደቡብ ኣፍሪቃ እያ እተማልኦ።

ተወሳኺ

ኢራን ነቲ ኣብ 2015 ዝኸተመትሉ
ኑክሌሳዊ
ስምምዕ
ብኸፊል
ከምዝጠሓሰቶ ኣፍሊጣ።
ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሓኒ፡
ሃገሩ ኣብ መስርሕ ምፍራይ ኑክሌሳዊ
ጸዓት ዝሃብተመ ዩራንየም ኣብ ሃገራ
ከምእትኽዝኖን ናብ ካልኦት ሃገራት
ከምዘይትልእኮን ኣነጺሩ። ድሕሪ ክልተ
ወርሒ ድማ መጠን ናይቲ እተጻርዮ
ዩራንየም ከምእተዕብዮ ገሊጹ።
ንሱ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ መንጎ
ኢራንን ኣመሪካን ዘሎ ወጥሪ እናሓየለ
ኣብ ዝመጽኣሉ ዘሎ እዋን እዩ።
ኣቐዲማ ኢራን፡ ምስ ሓሙሽተ
ኣባላት ባይቶ ጸጥታን ጀርመንን
ብዝኣተወቶ
ውዕል
መሰረት፡
ኑክሌሳዊ ንጥፈታታ ክትድርቶን
ንመስርሒ ኣጽዋር ክውዕል ዝኽእል
ዝሃብተመ ዩራንየም እውን ኣብ
ሃገራ ከይትኽዝኖን ከምእተሰማመዐት
ኣይርሳዕን። እቲ ውዕል ኣብ ልዕሊ
ኢራን ዝተተግበረ እገዳ ክለዓል
ዝጠልብ ኰይኑ፡ ኣመሪካ ግን ዝሓለፈ
ዓመት ካብቲ ዝኸተመትሉ ውዕል
ከምዝሰሓበት ይፍለጥ። በዚ ድማ እቲ
ውዕል ከይፈርስ’ዩ ተሰጊኡ ጸኒሑ።
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ
እገዳታት ትትግብር ብምህላዋ ድማ
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝያዳ

ወጥሪ ከምእተኸስተ ብተወሳኺ
ይግለጽ።
ኣውሓስቲ ናይቲ ውዕል ዝነበራ
ሃገራት፡ ኢራን ነቲ ውዕል ከይተፍርሶ
ኣብ ርእሲ ምምሕጻን፡ ነቲ ውዕል ምስ
እተኽብሮ ዘድሊ ቁጠባዊ ሓገዛት
ከምዝገብራላ ቃል ይኣትዋ። ሩስያ፡
‘እቲ ውዕል ብሰንኪ ዘይሓላፍነታዊ
ስጉምቲ ኣመሪካ’ዩ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ’
ብምባል ክትወቅስ እንከላ፡ ቻይና
ብወገና፡ ኢራን ነቲ ውዕል ከተኽብሮ
እንተዀይና ኣመሪካ’ውን ተመሳሳሊ
ድሌት ከተርኢ ከምዘለዋ ገሊጻ።
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብሰንኪ
ዝወሰነቶ እገዳ፡ ዋጋታት ባጤራ ኢራን
ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ከምዝወደቐን፡ ናይ

ወጻኢ ወፍሪ ከምዘንቈልቈለን ይግለጽ።
በዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣመሪካን ኢራንን
ዝሓያለ ወጥሪ ተኸሲቱ ምህላዉ’ዩ
ዝግለጽ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ኣመሪካ፡ ነፈርቲ
እትስከም ዓባይ መርከብ ውግእ ናብ
ዞባ ወሽመጥ ብምጽገዓ ነቲ ዘሎ
ውጡር ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ኣንፈት
ደሪኻቶ ምህላዋ’ዩ ዝግለጽ። ናብ
ዒራቕ ሃንደበታዊ ምብጻሕ ዝፈጸመ
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ማይክ
ፖምፒዮ ብወገኑ፡ ኣብ ዞባ ወሽመጥ
ዝርከቡ ሓይልታት ኣመሪካ ካብ
ሓይልታት ኢራን ስግኣታት ይገጥሞም
ከምዘሎን ሃገሩ ነቲ ስግኣታት ንምእላይ
ከም እትሰርሕ ምግላጹን ይፍለጥ።

ሰሜን ኮርያ ፈተነ ሚሳይል ተሰላስል
ኣብ ምፍታሕ ኑክሌሳዊ ቅልውላው
ዘተኰረ ዝርርብ መራሕቲ ሰሜን ኮርያን
ኣመሪካን ድሕሪ ምፍሻሉ፡ ሰሜን ኮርያ
ፈተነ ሚሳይል ከምዘካየደት ይግለጽ
ኣሎ።
ካብ ንጥፈታት ፈተነ ኣጽዋር
ነብሰ-ግትኣት ገይራ ዝጸንሐት ሰሜን
ኮርያ፡ ዝሓለፈ መዓልታት ሓያሎ ናይ
ሓጺር ርሕቀት ሚሳይል ከምዝፈተነት
ተፈሊጡ። እንተዀነ ኣብቲ ፈተነ
ካብ ልኡላዊ መሬታ ሓሊፉ ዝተጓዕዘ
ሚሳይል ከምዘይነበረ ምንጭታት’ቲ ከባቢ
ሓቢሮም። ሰሜን ኮርያ ኣብ ውሽጢ
ዓመትን መንፈቕን ፈተነ ሚሳይል
ክተካይድ ናይ መጀመርያ ምዃኑ’ዩ
ዝግለጽ።
ሰሜን ኮርያ ንዘካየደቶ ፈተነ ሚሳይል
ካብ ምኹናን ዝተቘጠበ ፕረዚደንት
ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ኑክሌሳዊ
ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ
ንምፍታሕ ምስ ፕረዚደንት ኪም “ኣብ
ስምምዕ ክንበጽሕ ኢና” ብምባል እቲ

ዝተጀመረ ዘተ ክቕጽል ተስፋ ከምዘለዎ
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትዊተር ገሊጹ።
ኣብ ሕዳር 2017 ሰሜን ኮርያ ኣሽሓት
ኪሎሜተራት ክጐዓዝ ዝኽእል ባለስቲካዊ
ሚሳይል
ከምዝፈተነት
ጸብጻባት
የዘኻኽሩ። እቲ ባለስቲካዊ ሚሳይል ኣብ
ምብራቓዊ ገማግም ኣመሪካ ክበጽሕ
ዝኽእል ምዃኑ እውን ክኢላታት
ይጠቕሱ።

ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ መንጎ
መራሕቲ ሰሜን ኮርያን ኣመሪካን ኣብ
ቬትናም ዝተኻየደ ዝርርብ ብዘይ ፍረ
ድሕሪ ምብታኑ፡ መራሒ ሰሜን ኮርያ
ኪም ዮንግ ኡን ምስ ፕረዚደንት ሩስያ
ተራኺቡ ከምዝዘተየ ኣይርሳዕን። ጸሓፊ
ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ማይክ ፖምፒዮ
ንሰለማዊ ዘተ ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን
ይዕንቅፎ ከምዘሎ’ያ ፒዮንግያንግ
ትኸስስ።

ዲ.ሪ.ኮንጎ - ብግጭት 12 ሰባት ተቐቲሎም
ብሪጣንያዊ ማቲው ማልቦት
ምስ ቦጦሎኒኡ ብሓባር ናብ ማላዊ
ክመጽእ እንከሎ፡ ተልእኾኡ ኣብ ልዕሊ
ሓራምዝ ንዝካየድ ሃድን ንምግታእ
እዩ ነይሩ። ወዲ 22 ዓመት ወተሃደር
ማቲው፡ ምስ ኣባላት ሓለዋ ሕዛእቲ
ማላዊ ኰይኑ ኣንጻር ሃድን ሓራምዝ
ክሰርሕ ድሌት ነይሩዎ። ዝሓለፈ
5 ግንቦት ድማ ናብቲ ሓራምዝ
ብብዝሒ ዝርከቡሉ ጫካታት ማላዊ
ተጓዒዙ። ኣብ ጕዕዞኡ ግን ዘይሓሰቦ’ዩ
ረኺቡ። ብዕሙር ሳዕሪ ኣብ ዝተሸፈነ
ጫካ፡ ሓርማዝ ቀቲሎም ስኒ-ሓርማዝ
ንምእካብ ዝሓለኑ ዕጡቓት ሃደንቲ

ኣይነበሩን። ሓራምዝ ተኣኪቦም ደኣ

ጸንሑዎም። እቶም ብቐጻሊ ሃድን
ዝተዳህሉ ሓራምዝ ምስ ዕጡቓት ጎፍ
ንጎፍ ብምርኻቦም ስለዝሰንበዱ ናብ ኩሉ
ኣንፈት ክጐይዩ ጀሚሮም። ኣብዚ ድማ’ዩ
እቲ ብሪጣንያዊ ወተሃደር ብሓርማዝ
ተረጊጹ ዝሞተ። እቲ ወተሃደር ህይወት
ሓራምዝ ንምዕቃብ እኳ እንተወፈረ
ህይወቱ ብሓራምዝ ምጥፋኣ ሚኒስትሪ
ምክልኻል ብሪጣንያ ገሊጹ።
ኣብ ማላዊ ብሰንኪ ዘሎ ዘይሕጋዊ
ሃድን፡ ኣብ 80ታት ኣስታት 4 ሽሕ ዝነበረ
ቍጽሪ ሓራምዝ ኣብዚ እዋን’ዚ ናብ 2
ሽሕ ከምዘንቈልቈለ ወግዓውያን ጸብጻባት

የነጽሩ።
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ኣሸፋእ

ዕለት

9/5/2019

ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ዕጡቓት

ብዝተወለዐ ግጭት 12
ሰባት ከምዝተቐትሉ ቢቢሲ
ሓቢሩ።
እቲ ግጭት ኣብ ከባቢ
‘ቡተምባ’
ዝተባህለት
ከተማ
ከምዝተወለዐን፡
ዝበዝሑ ምዉታት ኣባላት
ናይ ሓደ ዕጡቕ ወገን
ከምዝዀኑን ሰብ መዚ’ታ
ሃገር ገሊጾም።
ኣብቲ ግጭት ዝተሳተፉ
ሚሊሻ
‘ማይ
ማይ’
ኣድብዮም
ብምጽናሕ
ኣብ

ጎደና
ጎደና ኪልዓው ቁ 57፡ ኣኽርያ ከባቢ እንዳ ዓሊ በኺት

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
Sabur Printing Services

ቁ.ቴሌፎን 127565

ልዕሊ’ቶም ዕጡቓት ተቓወምቲ
ጉድኣት ከምዘውረዱ ምንጭታት’ቲ
ከባቢ ሓቢሮም።
ሰብ መዚ ጥዕና ዲ.ሪ.ኮንጎ፡
እቲ ግጭት ኣብቲ ብለበዳ ኢቦላ
ዝተሃስየ ከባቢታት ከምዝተኸስተን
ብሰንኩ ኩሉ ንጥፈታት ሕክምና
ደው ከምዝበለን ኣረዲኦም።
ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ
ኮንጎ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተኸስተ
ሓድሽ ለበዳ ኢቦላ፡ ብውሕዱ ልዕሊ
ሓደ ሽሕ ሰባት ህይወቶም ከምዝሰኣኑ
ጸብጻባት ጥዕና የመልክቱ።
ቁ.ስልኪ
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