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በዓል ክልተ ብልሒበዓል ክልተ ብልሒ

ታኼላ ታኼላ 
ሰማእታትሰማእታት

ገጽ  7ገጽ  7

ፕረዚደንት ኢሳይያስን ፕረዚደንት ሩቶን ውጽኢታዊ ርክብ ኣካዪዶምፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን 
ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ኬንያ ዊልያም 
ሩቶን፡ ትማሊ 09 ለካቲት ናይሮቢ 
ኣብ ዝርከብ ቤተ-መንግስቲ፡ ሰፊሕን 
ውጽኢታውን ዘተ ኣካዪዶም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ እቲ ፕረዚደንት 

ሩቶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 
ኣብ ኣስመራ ዝገበሮ ምብጻሕ፡ ኣብ 
ክልተኣዊ ዝምድናታት ኤርትራን ኬንያን 
ከምኡ’ውን ኣብ ዞባዊ ውህደት ሓድሽ 
ባብ ከምዘርሓወ ገሊጹ። ክልቲአን ሃገራት፡ 
ኣብ ኣገደስቲ ዓውድታት ልምዓት - 
ንህዝብታተን ዘገልግልን ዘርብሕን 
ጭቡጥ ምትሕብባር ንምግባር ጥጡሕ 
ባይታ ከምዘሎ ድማ ኣረጋጊጹ። 
ብመሰረት ምስ ፕረዚደንት ሩቶ 

ዝበጽሕዎ ምርድዳእ፡ ኤርትራ ኣደስኪላቶ 
ዝጸንሐት ኣባልነታ ኣብ ዞባዊ ውድብ 
ኢጋድ ከምእተሐድሶ፡ ከምኡ’ውን ነቲ 
ውድብ ንምሕያልን ዳግም ንምቕራጽን 
ከምእትሰርሕ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ገሊጹ።
ፕረዚደንት ሩቶ ብወገኑ፡ ምብጻሕ 

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናብ ኬንያ፡ ሓያል 
ድርኺት ንክልተኣዊ ዝምድናታት 

ኬንያን ኤርትራን ከምኡ’ውን ንዞባዊ 
ምትሕብባር ምዃኑ ጠቒሱ፡ ኤርትራን 
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ንዞባዊ ሰላምን 
ምርግጋእን ብዝገበርዎ ኣበርክቶ 
ኣመስጊኑ። ኤርትራ ሃገራዊ ሰራዊት 
ሶማል ንምህናጽ እትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ፡ 
ንኬንያን ነቲ ዞባን እውን ዓቢ ሓገዝ 

ምዃኑ ድማ ኣነጺሩ።
ፕረዚደንት ሩቶ፡ ኬንያ ንግዳውን 

ወፍራውን ዝምድና ምስ ኤርትራ 
ንምዕባይ ኣበርቲዓ ከምእትሰርሕ፡ ኣብ 
ኣስመራ ኤምባሲ ከምእትኸፍትን 
ናይ ኣየር በረራ ኣብ መንጎ ኣስመራን 
ናይሮቢን ንምጅማር ከምእትጽዕርን 

ሓቢሩ።
ኤርትራን ኬንያን፡ ዜጋታተን ካብን 

ናብን ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ 
ዝሕተትዎ ዝነበሩ ቅጥዕታት ቪዛ፡ ካብ 
ትማሊ 9 ለካቲት ጀሚሩ ክተርፍ ኣብ 
ስምምዕ ከምእተበጽሐ እውን ኣረጋጊጹ።
ኣብ መወዳእታ ርክቦም ክልቲኦም 

መራሕቲ፡ ንዝተበጽሐ ምርድዳእ 
ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ’ዚ ናይ ኬንያ 

ዑደቱ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ምስ ፕረዚደንት ሩቶ 
ዝገበሮ ርክብ፡ ምስ ሓያሎ ሚኒስተራት 
እውን ተራኺቡ ተዘራሪቡ።
ኣብ’ቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳይት ወጻኢ 

ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት 
ኣቶ የማነ ገብርኣብን ኣምባሳደር በየነ 
ርእሶምን ተረኺቦም ነይሮም።
ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ፡ ንኽብሪ 

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ምስኡ 
ዝተጓዕዘ ልኡኽን ናይ ምሳሕ እንግዶት 
ገይሩ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ፕረዚደንት 

ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ፕረዚደንት ዊልያም 
ሩቶን፡ ከም መርኣያ ምሕዝነት ኤርትራን 
ኬንያን ኣብ ቀጽሪ ቤተ-መንግስቲ ፈልሲ 
ተኺሎም።
ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ 

ካብ ከተማ ናይሮቢ ኣስታት 150 ኪሎ-
ሜተር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝተደኰነ 
ፕሮጀክት ንፋሳዊ ጸዓት በጺሑ።

ባጽዕ - ንምቛም ኣሃዱ ሕክምና ኣብ ሰውራ ዘብርህ ሰሚናር ተዋሂቡከም ኣካል ናይ’ቲ ዝኽሪ መበል 33 
ዓመት ስርሒት ፈንቅል ንምድማቕ 
ዝካየድ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ንጥፈታት፡ 
ንምቛም ኣሃዱ ሕክምና ኣብ እዋን ቃልሲ 
ብሓፈሻ፡ ንኣገዳስነት ኣሃዱ መብጣሕቲ 
ኣብ 1977 - መጥቃዕቲ ከተማ ባጽዕን 
ስርሒት ፈንቅልን ድማ ብፍላይ ዘብርህ 
ሰሚናር ተዋሂቡ።
ኣብ’ቲ ኣማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ 

ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃን 
ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ኣቶ ረዘነ ኣዶናይን 
ዝተሳተፍዎ ሰሚናር፡ ዶክተር ተኸስተ 
ፍቓዱ - ኣሃዱ ሕክምና ምስ ምምስራት 
ህዝባዊ ሓይልታት ብውሱን ዓቕሚ እኳ 
እንተፈለመ፡ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽብጻሕ 
በዳህቲ መድረኻት ከምእተሰግረ፡ ጐድኒ-
ጐድኒ ምውሓዝ መንእሰያት ናብ ሜዳ 

ከኣ - ቁጽሪ ሞያውያን ብኣኡ መጠን 
እናበረኸ ከም ዝመጽአ ብዝርዝር ኣብሪሁ።
ኣብ 1977 ከተማ ባጽዕ ንምሕራር 

ኣብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ፡ ኣሃዱ 
ሕክምና ብውሑድ ዓቕሚ-ሰብ፡ ውሱን 
መሳርሒታትን ቀረብ መድሃኒትን - 
ጽንኩር ኩነታትን በዳሂ ክሊማን ተጻዊሩ 
ብጽንዓትን ተወፋይነትን ነቲ መድረኽ 
ከምዝሰገሮ ዝጠቐሰ ዶክተር ተኸስተ፡ 
ስርሒት ፈንቅል ዘይከም መጥቃዕቲ 
1977፡ ህዝባዊ ግንባር ብኹሉ መዳያቱ 
ደልዲሉ ዓወታት ክጐናጸፍ እንከሎ፡ ኣሃዱ 
ሕክምና ብኣኡ መጠን ከምዝሰፍሐን 
ብክኢላታትን መሳርሒታትን ከምዝዓበየን 
ኣረዲኡ።
ዶክተር ተኸስተ፡ ብውሑድ ክኢላ 

ዝፈለመ ኣሃዱ ሕክምና፡ ናይ’ዚ ሕጂ 
ተበጺሑ ዘሎ ሕክምናዊ ምዕባለ ሰረት 

ምዃኑ ብምግንዛብ - መንእሰያት እቲ 
ዝተሓልፈ መስገደል ናብ ወለዶታት 

ምእንቲ ክሰጋገር፡ ክፈልጥዎን ክስንድዎን 
ኣዘኻኺሩ።

ደሃይ ደሃይ 
ሃገራዊት ሃገራዊት 

ጋንታ ጋንታ 
ቅድድም ቅድድም 
ብሽክለታ ብሽክለታ 
ኤርትራኤርትራ

ኣብ ልዕሊ ኣብ ልዕሊ 
ሻምብቆታት ሻምብቆታት 
ጋዝ ‘ኖርድ ጋዝ ‘ኖርድ 
ስትሪም’. .ስትሪም’. .
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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

ደንጎሎ ታሕታይ ምስ ዓቐበታ፡ 

ጥውይዋይ ጽርግያ መቐነታ፡ ብኣእላፍ 

ሰራዊት፡ ብዓይኒ ዓራት ኣፈሙዝ፡ 

ዘርኢ ምድሪ ነተጕቲ፡ ካብ ዝባን ክሳብ 

እግሪ፡ ምድራ ኣሺኹ፡ መንደቓ ተሪሩ፡ 

ሰማይ’ውን ሓሲሙ፡ እሳት ኣዝኒቡ። 

ነፈርቲ ኲናት ከም ጥሙይ ሽላ፡ 

ክንቆታ ከንቃዕርራ፡ ኣጽዋር ከጕርዕ፡ 

ሰማይ እናሃወኸ ንምድሪ ክትርብዕ፡ ዓለም 

ከተንቀጥቅጥ፡ ገለ ኣብ ዕጨ እምኒ፡ ገለ 

ኣብ ዝባን ነብሪ፡ ብቐትሩ እናጸልመተ፡ 

ፍጡር እናተቐዝፈ፡ ሞት ቀረባ እንከላ፡ 

ይቐርባ ብዝላ። 

ለምለም ሰሜናዊ ባሕሪ ምስ ግመኡ፡ 

ቢኤምን መዳፍዕን ምስ ባሩዱ፡ ህዋ 

ምስ ተዘርገ፡ ፍጡር ምስ በርገገ፡ ንፋስ’ኳ 

ተለጢጡ፡ ደሃዩ ኣህጢሙ ተዋሒጡ፡ 

ዒግታን ሓመድን ምስ ኰነ ጾሩ፡ ሕመት 

ተኸዲኑ - ኣድማስ ጠቂሩ። 

ዓድዕለ ወጊኑ ጋሕተላይ ዘጽፈፈ፡ እግሪ 

ደንጎሎ ነኺሱ ላዕሊ ዘቋመተ፡ ክልተ 

ዓቐበት - ድርብራብ ዕርዲ፡ ንታሕታይ 

ሓዂሩ ክደግም ንላዕሊ፡ ኣፍ ፍርቂ 

መዓልቲ ጊንዳዕ ንኽቕልቀል፡ ንኸበሳ 

ከማዕዱ ኣስመራ ክግምገም፡ ምእንቲ 

ናጽነት፡ ኣገዲሙ ሂወት፡ ኣብ ቃጽዖ 

መሬት፡ እናኸፈለ ብጾት፡ ዕጡቕ ስረ፡ 

እናነጠረ - እናቐበረ፡ ኵነት እናኽጽንክር 

እናተረረ፡ ውሕድ እናኽብል መንፈሱ 

እናርበሐ፡ ብዘይደው ይቕጽል ንጽባሕ 

ዘይጽበ፡ ምስ ኣእላፍ ይገጥም ውሒደ 

ከይበለ። 

ክልተ ዝብልሑ ሴፍ፡ ኣብ ሸሸቶኡ 

ንኽዓርፍ፡ ኣብ’ዝን ኣብ’ትን፡ ኣብ ዝባንን 

መታሕትን፡ ብሓደ ስጕሚ ብማዕረ 

ህርመት፡ ብሓደ መትከል ብሓደ 

እምነት፡ ኣብ ክልተ ወቕቲ - ኣብ ሓደ 

ቅናት፡ ንናጽነት - ንሓርነት፡ ንኽብሪ - 

ንመስዋእትነት፡ እቲ ሓደ ብጾቱ ኣሚኑ፡ 

እቲ ሓደ ዝባኑ ኣቕሲኑ፡ እጃሙ ይዓምም 

ከከም ዝምልከቶ፡ ካብ ባጽዕ ናብ ዝባን ነቲ 

ዓቢ ሸቶ። 

ኣብ ድሎ ብድሎ፡ ብዘይመድሎ፡ ነዛ 

ትንፋሱ ኣቐዲሙ፡ ዘይምኽኣል ኣሕሚቑ 

ይፍጽም ዕማሙ፡ ክሳብ ዝደርቕ ተጸንፊፉ 

ካልኣይን መወዳእታን ክፋል

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ደሙ፡ ክሳብ ዘእክል ዝቕበር ኣብ 

ሪሙ፡ ኣየቋርጽን ጕያ፡ ንረጋጾ ፍትሒ 

ክገብረሎም መውረርያ። 

መዝሙሩ ናጽነት - ሕልሙ ናጽነት፡ 

ትምኒቱ ናጽነት - ጕዕዞኡ ናብ ናጽነት፡ 

ሕቶኡ ናጽነት - ጕያኡ ናብ ናጽነት፡ 

ይግባይ ዘይለመደ ናብ ሓንኳል መንጎኛ፡ 

ንሱን ርእሰ-እምነቱን ናይ መሰሉ ዳኛ፡ 

ዋላ ረመጽ ይከዓዎ፡ መሬትን ሰማይን 

ይጽቀጦ፡ ተፈጥሮ ይፈታተኖ፡ ‘ሓያል’የ’ 

በሃሊ ይደንድኖ፡ ምድረ-ሰማይ ከም 

ገሃነም ትኹኖ፡ ላንጋ ላንጋ ኣይከውንን፡ 

ኣብ ምእማንን ዘይምእማንን ኣየንሰላሉን። 

ግዜ ይንዋሕ ይሕጸር፡ ቃልሲ ይፍኰስ 

ይምረር፡ ጸሓይ ትዕረብ ትብረቕ፡ ሰማይ 

ይስረብ ይድረቕ፡ ዓለም ትዙር ደው 

ትበል፡ ወቕቲ ይሃሉ ይቀየር፡ ወርሒ 

ትጥዐ ትሕመም፡ ኮኾብ ይድመቕ 

የጭለምልም፡ ሓንቲ እያ እምነቱ፡ 

ዘይትጠልም ብጸይቱ፡ ነዊሑ ሓጺሩ፡ 

ውዒሉ ሓዲሩ፡ ዝኸፈለ ከፊሉ፡ ዝሰገረ 

ሰጊሩ፡ ከም ዝበጽሕ ኣብ ናጽነት፡ ከም 

ዝነብር ብኽብረት፡ ንሳ’ያ እምነቱ፡ ናይ 

ሓዋሩ ደረቱ።         

ፈንቅል ኣብ ምድማቑ፡ ንሳ ነይራ 

ሓሳቡ፡ ገና ኣብ ምብጋሱ፡ ንሳ ነይራ ስንቁ፡ 

የማነ- ጸጋም ጋሊሁ፡ ብማእከል በጒሉ፡ 

ንቚልቁል ኣቋሚቱ - ካብ ጋሕቴላይ 

ተሊሙ፡ ድግድግታ ሓዂሩ - ንደማስ 

ለኪሙ፡ ተጐዝጒዙ ገማግም ባሕሩ፡ 

ክምርሽ እንከሎ ብጐላጕሉ፡ ነይሩዎ 

ስንቂ - ዘየማትእ ሓቂ፡ እምነት ብእምነቱ፡ 

ወዝለቕለቕ ዘይፈቱ፡ ሰማይ እንከዝንብ 

ፋሺሽትን ናፓልምን፡ ምድሪ እንክትነጽግ 

ፈንጂን ቡምባታትን፡ ምስ ሞት እናገጠመ 

ብዕላማን ሓሞትን፡ ዓቕሚ እናወሰኸ 

ብምጽማምን ሓቦን፡ እምነትን ሞራልን፡ 

መትከልን ጽንዓትን፡ ይሕልን - ይውጥን፡ 

ይትግብር - ይፍትን፡ ይጣበብ - ይሓስብ፡ 

ትጥብብ ከሪሞም ይስዕሮም ብጥበብ። 

ደጐሊ ፈንጢሱ ገደም ተማሊኡ፡ ካብ 

ኣማተረን ዕዳጋን ጸሪጉ - ሓግሒጉ፡ 

እንክኹመሩ ኣብ ውሽጢ ባጽዕ፡ ኣብ 

ከብዲ ባሕሪ ኣየእቱ ኣየውጽእ፡ ዕርዲ 

ምስ ኣትረሩ ኣብ ገዛእ ምድሩ፡ ዘራይ 

ምስ ኰኖም ገዛእ ባሕሩ፡ ጕያ ምስ ዓገቶ 

እቲ ዕጹው ማዕጾ፡ ረመጽ ምስ ጋረዶ 

ፍጡር ከም ዘይሰግሮ፡ ክሳብ መወዳእታ 

ናይ ትንፋስ ስንብታ፡ ክሳብ’ታ ሸቶኡ 

ባጽዕ ብዓባያ፡ ክቕጽል ምዃኑ መጋርያ 

ሰጊሩ፡ ክፍንጥስ ምዃኑ ዝገበረ ገይሩ፡ 

እምነት ነይሩዎ፡ ንሱ ሓሊፉ ከም 

ዘርሕዎ፡ ጠኒኑ ብትብዓት፡ ናብ ቀጣን 

ስጋለት፡ ፈቲኑ ብጽንዓት፡ ተጠማጢሙ 

ምስ ሞት። 

ክሳድ ሓዝ ምስ በሉ፡ ባሕሪ ምስ ኣመኑ፡ 

ባሕሪ ምስ ወገነ፡ ባሕሪ ምስ ጨከነ፡ ፈተነ 

ኣየቋረጸን፡ ‘ኣይክእሎን’ ኣይበለን፡ ምስ 

ኣጽዋር ተጋጭዩ፡ ኣብ ጽርግያ ወዲቑ፡ 

ኣብ ባሕሪ ጠሊቑ፡ እናተተኻኽአ - 

መንገዲ ኣፋሪቑ፡ ሕንክር ምስ በለ 

ኩነታት ከፊኡ፡ ንመስዋእቲ ምስ ኰነ 

ኩሉ ፈተነኡ፡ ‘በቃ፡ ነገር ተወዲኡ - ጕያ 

ጕያ ኣብቂዑ፡ መፈጸምታኡ ኣብ’ታ 

ጸባብ ኰይኑ፡ እንታይ ተረፈ ደጊም፡ 

ዛንታ ሳሊና ክድገም’ እናተወርየ፡ ምስ 

ኰነት ስጋለት ቀጣን፡ ጐደና ምውታን፡ 

ከም ኣፍ ሳርማ ምስ ጸልመተ፡ ምስ ጸበበ፡ 

ይፋጠጥ ነይሩ ሓየት፡ ደሙ ፈሊሑ 

ንእለት፡ 

ይሕርቅም እዩ ነይሩ፡ እናጠመተ ባሕሩ፡ 

እናሻዕ እናሞተ ክረባብረብ ምስ ሞት፡ ነቲ 

መንገዲ ሞት፡ ኣትዩዎ ብትብዓት፡ ክልተ 

እዩ ምርጫኡ፡ ወይ ሸቶ ወይ መስዋእቱ፡ 

ወይ ሞት ወይ ክብረቱ፡ ዝሕጥ ኣይብልን 

ንመሬቱ። 

ስጋለት ቀጣን፡ ከም ሕንዛም ተመን፡ 

ዘይትምሕር ኰይና፡ ስጕሚ ደቃ 

ኣሕጺራ፡ መላምል በሊዓ፡ ዋጋ ምስ 

ኣኽፈለት ማልስ ዘይርከበሉ፡ ሂወት 

ምስ ወሓጠት በደላ ዘይብሉ፡ ‘በቃ’ 

እናተባህለ ‘ኣኺሉ፡ ሻዕብያ ረብሪቡ፡ ካብ 

ሕሉፍ ከይመሃር ሓንጊዱ፡ ኣብ ቍራዕ 

ተጠጢቑ. . .’ - ንሱ ግን ተጣቢቡ፡ 

ምረት ከሕምቕ ተበላሒቱ፡ እቲ ጥበበኛ፡ 

ናይ መዋጥር ዳኛ፡ ኩሉ-ምሉ ሓደ - 

መንፈሱን ልሳኑን፡ ዕላማኡን ጉያኡን፡ 

ወዲኑ ዝጓዓዝ ንሕንጻጽን ግብርን፡ ኣስንዩ 

ዘራኽብ መስርሕን ዕላማን። 

መዓስ’ሞ ይምለስ ሓንሳብ እንተ’ንቂዱ፡ 

ባጽዕ እንድዩ ነይሩ ንቕሎኡ፡ ኣብ ወደብ 

ክረግጽ ነይሩ ጕያኡ፡ ብኣጋ ዝተለሞ 

መዓልቦኡ፡ ዝበሎ ከይገበረ፡ ዓወት 

ከይተደረ፡ ከይሰዓረ - ከየግረዐ፡ ከመይ 

ኢሉ ደው ክብል፡ ዘይነበሮዶ ክገብር። 

ስጋለት ተራር ዕርዲ፡ ካብ ከልኣት 

መርገጺ እግሪ፡ ብልሓት ነይሩዎ፡ ኣብ’ቲ 

ጸቢብ እዋን ዝመሃዞ፡ ተበገሰ ደኣ፡ ባሕሪ 

ክጨድድ ብሴፉ፡ ማያት ክስንጥቕ 

ብኣኽናፉ፡ ስጋለት ቀጣን፡ ስጋለት ጨካን፡ 

ከም’ቲ ንዓኡ፡ ምስ ህጡር ትብዓቱ፡ ሂወቱ 

በሊዓ ምእታው ዝኸልኣቶ፡ ናተይ እናበላ 

ዝጓነየቶ፡ ኣፈፌታ ዓጽዩ፡ ብጭራኣ ኣትዩ፡ 

ነቶም ሰብ ውሻጠ መውጽኢ ከስእኖም፡ 

ባሕሪ ከም ዘይዓግቶ ኣርኪቡ ክነግሮም። 

ኣብ ጽርግያ ስጋለት ሓንሒኑ፡ ኣንፈቱ 

ናብ ርእሲ ምድሪ ቀይሩ፡ ከንሳፍፍ ኣብ 

ጽፍሒ ባሕሪ፡ ሞት ዝቐረባኡ ዘይብሉ 

መዕቀሊ፡ ጐሮሮ ዘየርዊ - ጨው በረኸቱ፡ 

ምሕረት ዘይፈልጥ - ዓሳ ሰራዊቱ፡ 

ንሓዲኡ ክኸዶ፡ ወይ ክብላዕ ወይ 

ክሰግር፡ ወይ ክወሓጥ ወይ ክሕንገር፡ 

ብጐደና ቀላጥ ባሕሪ፡ ክበጽሓ ርእሲ-

ምድሪ፡ ክጕጥጕጥ ጸላኢኡ፡ ክድምስስ 

ደመኛኡ። 

ዕጥቁ ሸጥ ኣቢሉ፡ ትሕዞኡ ኣጽፊፉ፡ 

ፈጣናት ሰሪሩ፡ ንባዕሉ ፈጢኑ፡ ፈሊሙዎ 

ትሕዞ፡ ሓደገኛ ጕዕዞ፡ ኣብ’ቲ ዕራርቦ፡ 

ጸላም ዝጐልበቦ፡ ንሱ ንኽጠንን፡ ርእሲ 

ሰብ-ነገሩ ከድንን፡ ንገማግም ውሽጢ 

ባጽዕ፡ ብሓዊ ክግጭብ፡ ምስ ፈነወ 

ማሕታ፡ ደሴት ብደሴታ፡ ከም ጽሕዲ 

ልደት፡ ብልጭልጭ ምስ በለት፡ እንታይ 

ከም ዝሓሰበ እናሰላሰሉ፡ ጋን ኰይኑዎም 

ብልሓቱ ከጥልሉ፡ ስጋለት ኣሚኖም፡ 

ዕርዲ ተነጺፎም፡ ኣራእሶም እንክቐብሩ፡ 

ኣብ ስጋለት ኣትኲሮም ምጽኣቱ ከጥልሉ፡ 

ኣሻሓት ኣፈሙዝ እንከጻውድሉ። 

ስጋለት ግን ብጽምዋ፡ ብሒታ 

ንበይና፡ ሓየት ተሰዊሩ፡ ምስ ሰኣንዎ 

ኣሰሩ፡ ‘እንታይ’ዩ ነገሩ - ከመይ’ዩ ነገሩ፡ 

እንክበሃሃሉ፡ ሓርቢቱዎም ብልሓቱ፡ ብረቱ 

እናነቀወ ንሱ ምኽዋሉ፡ ‘ናይ ዓቕሊ 

ጽበት ደዀን. . .! እናበሉ፡ ኣምበላይ 

ተመን ድሮ ለሚሙ፡ ገምገም ረጊጹ 

ይሓኵር ነይሩ፡ ዝናብ ርሳሳት እናሰሓቶ፡ 

ጨብረቕታ ቡምባታት እናገጨቦ፡ ብያላ-

ያላ ብተሎ-ተሎ፡ ኣብ ቍርጻ ባሕሪ፡ 

ሓጺር መንገዲ፡ ይቐዝፍ ይሕንበብ፡ ደሃዩ 

ከይሰምዑ ምድሪ ንኽረግጽ። 

ብልሓቱ - ንእለቱ፡ ኩነታት ለዊጡ፡ 

ንስጋለት ቀጣን ጸባብ መጻብቦ፡ ብጾቱ 

ዝበልዐት ኣብ ግዜ እቶ-እቶ፡ ከም ተራ 

ጐደና፡ ከም ኩሉ ጽርግያ፡ ከምዘይመሓንቖ 

ናብ ውሻጠ ባጽዕ፡ መንገዲ ፈጢሩ ንዓኣ 

ዝትክእ፡ ዙርያኦም ብእሙኑ፡ ኣፈፊት 

እናቋመቱ፡ ሕጓ ተሰርሲሩ፡ ማያት 

ተደፊሩ፡ ኣብ ዝባኖም ሓየት ተዳህዩ። 

ድሕሪ’ዚ እሞ፡ ንኣዳም ገረሞ፡ ‘ሰብ 

ኣይኰነን ኢሎሞ’፡ ስንባደን ሸበድበድን፡ 

ህድማን ቀምሽ ኣደይን፡ ንጉስ ኲናት 

ብጥበቡ፡ ውሽጢ ባጽዕ ሓጺቡ፡ ምስ 

መዲናኡ ምስ ህዝቡ - ተራኺቡ።
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ማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑማህደር ጀጋኑ
ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል 

ታኼላ ሰማእታት
ራብዓይን መወዳእታን ክፋል

ተጋ/ይ የማነ በርሀ (ወዲባሻይ)

ኣባል ማ/ሽማግለ ህ/ግንባርን ኣዛዚ ክ/ሰራዊትን 
ስዉእ ተጋ/ይ ፍስሃየ ወልደገብሪኤል

ኣብ ዝሓለፈ 3ይ ክፋል ናይ’ዚ ኣርእስቲ 
እዚ፡ እቲ ፍሉይ ኣሃዱ ካብ እድርባቡ 
ነቒሉ ንጎላጉል ሰማእታት ብምረት 
ሰንጢቑ፡ ብመዕጥርን ወለትሽከርን ሓሊፉ 

ኣብ ከባቢታት ዒንን ወዓስን ተሓቢኡ 
ከም ዝቐነየ ርኢና። እቲ ስርሒት ክፍጸም 
ግዜኡ ምስ ተቓረበ ድማ፡ ስዉእ 
ተጋዳላይ ፍስሃየ ወልደገብሪኤል ኣብ 
ዋዲላብካ ንሓለፍቲ ኣሃዱታት ኣኪቡ 
ብዛዕባ’ቲ ተልእኾን ጸላኢ ኣብ ኣፍዓበት 
ዘለዎ ዓቕምን መግለጺ ከም ዝሃበ፣ ካብኡ 
4 መዓልታት ጸኒሑ ከኣ፡ ሓባራዊ ኣኼባ 
ጸዊዑ መግለጺ ከም ዝሃቦም ነቢብና። 
መቐጸልታኡን ናይ መወዳእታን እነሆ፦   

እቲ ኣብ ናይ 28 ሚያዝያ ሰዓት 5፡
00 ምሸት ኣብ ሩባ ዋዲላብካ ዝተገብረ 
ሓባራዊ ኣኼባ፡ ስዉእ ፍስሃየ ኣብ ሓደ 
ጫፍ ናይቲ ዝተኣከበ ሰራዊት ብምዃን 
“ብጾት!” ኢሉ ዘረባኡ ጀመረ’ሞ፡ ተኣኪቡ 
ዝነበረ ተጋዳላይ ነቲ ዝወሃብ መግለጺ 
ንምስማዕ ኣእዛኑ ጸለወ። ኣብ መጀመርታ 
ዘረባኡ ኣፍዓበት ከነጥቅዕ ምዃንና ምስ 
ኣፍኣመልና ጥራይ፡ ዕሙር ናይ ጣቕዒት 
መልሰ-ግብሪ ተሰምዐ። “ዓሽ ዓሽ ያሆ! 
ውድብና’ኮ ኣብዚኣ ኣላ ግብራ ክትብላ 
ኣይትኽእልን ኢኻ! … ”  እናበልና 
ኣድናቖትና ገለጽናን ሓድሕድና 
እናተሰዓዓምና ንመስዋእቲ ተዳለናን። 
“ሓንሳብ ሓንሳብ! ንሰማማዕ! ነፍሲ-ወከፍ 

ኣሃዱ እትወስዶ እጃም ንሓለፍትኹም 
ተነጊሩዎም ኣሎ። ተልእኾና ምስ 
ፈጸምና በቲ ዝኣቶናሉ ስለ ንምለስ ኵሉ 
ተጋዳላይ መስተውዓሊ ክኸውን ይግባእ። 
መጥቃዕትና ምሸት ሰዓት ሾመንተ ስለ 
ዝጅመር ኣንፈትና ከይንስሕት ትኩራትን 
ጥንቁቓትን ክንከውን ኣለና፡” ብምባል 
ዘረባኡ ደምደመ።
ሰራዊት ናብ ዕላማ ክብገስ ከሎ፡ ማዕረ-

ማዕረኡ ድማ ሕክምና መብጣሕቲ ኣሃዱ 
ኣብ ጥሉል ዝተባህለ ቦታ ምድላዋቱ 
ገበረ። እቲ ናይ ሕክምና ኣሃዱ፡ ብዶክተር 
ሃይለ (ራሻ) ዝምእከል ኮይኑ፡ ክሳብ 14 
ዝበጽሕ ዓቕሚ ሰብ ዝነበሮ ዝበዝሑ 
ኣባላቱ ንሓካይም ቦጦሎኒታት ዝሓቘፈ 
ድልዱል ኣሃዱ ነበረ። ንሳቶም ከኣ፡ 
መራሒ መስርዕን ሓላፊ ምድንዛዝን 
ኣብርሃም ዳዊት፡ ኣንቅጺ ተባሂሉ ብሳጓኡ 
ዝጽዋዕ ሓኪም ቦጦሎኒ፡ ስዉእ 
ነርስ ደበሳይ (ካርተር)፡ ሓኪም ቦጦሎኒ 

ንጉሰ መስፍን (ወዲ-መንደር)፡ ሓኪም 
ቦጦሎኒ ተኸስተ ኪዳነ፡ ስዉእ ሓኪም 
ቦጦሎኒ ስባህቱ፡ ኣጋር ሓኪም መሓመድ፡ 
ኣጋር ሓኪም ተስፉ ተኽለ፡ ስዉእ ኣጋር 

ሓኪም ማና (ማንድብል)፡ ሓኪም ቦጦሎኒ 
መንግስ ኢሳቕ (ወዲ ኢሳቕን) ካልኦት 
ኣብዚ ኣስማቶም ክንዝክሮ ዘይከኣልናን 
ነበሩ።

ድሕሪ መግለጺ ላዕለዋይ ሓላፊና 
ናብ ናይ መወዳእታ ፈጽሚ 
ተጸጋዕና። ልክዕነት ሰዓታት ግን 
ኣይግድን፣ ኣብ ዕላማና ከይበጻሕና 
ናይ ዜሮ ሰዓት ኣኸለ። ነቲ ከባቢ 
ብዘጽንዑ ኣባላት ስለያን ውፉያት 
ሓፋሽ ውድባትን ተመሪሕና 
ልክዕ ሰዓት 6፡30 ካብ ዋዲላብካ 
ተበጊስና ከነብቅዕ፡ ጥንቃቐ ክንገብር 
ክንብል ግዜ ተዓዝረ። ብቐንዱ 
ከኣ ናይ ቈጣቝጥን ሰናጭሮን 
ባህርያዊ መሰናኽል ስለ ዝበዝሐ 
ግዜና ክንሕሉ ኣየኽኣለናን። ንሱ 
ከይኣክል፡ ጸረ ስለያ ጸላኢ፡ ኣቐዲሙ 
ድፋዕ ኣብ ዘይነበሮ ንቕድሚት 
ሓሊፉ መከላኸሊ ሰሪሑ ብምጽናሕ፡ 
ኣብዘይ መደብናዮ ቦታ ውግእ 

ከፈተልና። በዚ ምኽንያት ውግእ ሰዓት 
9፡45 ተወልዐ።
ይዅን’ምበር፡ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ 

መጀመርታ ጽቡቕ እዩ ገስጊሱ። ከምዚ 
ኢሉ እንከሎ ግን ኣብ መንጎኡ “ቶዅሲ 
ኣቋርጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!” ዝብል ትእዛዝ 
ተመሓላለፈ። እቲ ትእዛዝ ኣብ መረዳእታና 
ቍሩብ ምድንጋር ፈጠረ። እንታይ 
ማለት’ዩ “ተዅሲ ኣቋርጽ ውጻእ?” ኢልና 
በብወገንና ሓሰብና። ንዅላትና ዘደንጸወ 
ውሳነ’ውን ነበረ። ጸኒሕና ከም ዝፈለጥናዮ 
ግን እቲ ስርሒት ፈሺሉ እዩ። 
ናይ’ቲ ከቢድ ምቅርራባት ዝተገብረሉ 

ስርሒት መፍሸሊ ምኽንያት፤ ቀዳማይ፡ 
ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ግዜ ስለዝተመጥጠ፣ 
ካልኣይ፡ ጸላኢ ኣብ ግምት ዘይተዋህቦ 
ቦታ ንቕድሚት ቀሪቡ ዓሪዱ ብምጽናሕ 
ንመደባትና ኣቐዲሙ ከም ዝቃላዕ ስለ 
ዝገበሮ፣ ሳልሳይ፡ እቲ ካብ ድፍዓት ወሪዱ 
ኣብ ኣድያብ ታዕሊም ከካይድ ዝጸንሐ 
ሰራዊት ጸላኢ፡ ተዅሲ ምስ ተወለዐ ነቲ 
ውግእ ክጽንበሮ ቀልጢፉ ናብ ኣፍዓበት ስለ 
ዝኣተወ እዩ። በዚ ምኽንያት፡ እቲ ስርሒት 
ካብ መኽሰቡ ክሳራታቱ ከም ዝዓቢ 
ሓለፍትና ስለ ዝገምገሙዎ ከነንሳሕብ 
ወይ ስርሒትና ከነቋርጾ ተገደድና።
ኣብቲ ውግእ፡ ፍቕዶም ዘይጨበጥኩዎ 

ወዲ-ረዳ ዝተባህለ ሓደ መራሒ ጋንታ 
ዝርከቦም ብጾት ተሰውኡና። ሓሙሽተ 
ተጋደልቲ’ውን ተወግኡና። ስዉኣትና 
ቀቢርና ቍሱላትና ሒዝና ከኣ ዕለት 29 
ናብ መበገሲ ቦታና (ሩባ ዋዓስ) ተመለስና። 
ካብ መንጎ’ቶም ውጉኣት ብዘይካ ሓንቲ 
ብጸይቲ ናይ ካልኦት ማህረምቲ ድሓን 
እዩ ዝነበረ። እታ ናይ ከብዲ (ኣብደመን) 
ማህረምቲ ዝነበራ ኣባል ክፍለ-ሰራዊት 70 
ግን፡ ኣብ ጥሉል ዝተባህለ ቦታ ብዶክተር 
ሃይለ ራሻ መብጣሕቲ ተገብረላ። ሩባ 
ጥሉል ከም ስሙ ጠሊ ዘለዎ ደስ ዘብል 
መሓዝ’ዩ። እቶም መብጣሕቲ ኣሃዱ 
ንብዙሕ መቝሰልቲ ዘጋጠሞ ተጋዳላይ 
ከአንግድ ብዝኽእል ኣገባብ ዝኣክል 
ምቅርራባት ገይሮም እዮም ጸኒሖምና። 
ኣብ ትሕቲ’ቲ ኣግራብ ንውጉኣት 
ዝኸውን መደቀሲ ተዳልዩ፡ ኣብ ልዕሊ 
ነፍሲ-ወከፍ መደቀሲ ውጉእ ኣብ ኣግራብ 
ዝተንጠልጠለ እንፍዥን ተሰቒሉዎ ይረአ 
ነበረ።  
“ኣይከም ኣደኻ ዝለኣኸትካን ዕዳጋ 

ከም ዝጸንሓካ’ምበር” ኮይኑ፡ ውጉኣትና 
ተሰኪምና ካብ ጥሉል ክሳብ ዋዓስ፡ ካብ ዋዓስ 
ናብ ዕላዕሮ ኣቶና። ኣብዑር ተሓሪዶምልና 
ክሳብ ሰዓት ሓሙሽተ ምሸት’ውን ኣብኡ 
ወዓልና። ግን፡ ናይ’ቲ ጾምና ዝቐነናዮ 
ክኸውን ይኽእል፡ ኣኽብድና ምቅብባል 
ተሳኢኑዎ ተምላስን ውጽኣትን ዘኸተለ 
ከም እንሓምም ገይሩና እዩ። 
ንምሸቱ፡ ነታ መብጣሕቲ ዝገበረት 

ብጸይቲ ኣብ ሕክምና ውድብ ዕላዕሮ 
ገዲፍና፡ ንኻልኦት ኣብ ኣድገ-በቕሊ 
ኣወጢሕና ናብ ፍቸይ-ምራራ ቀጸልና። 
ናብ ፍቸይ ኣብ ንድይበሉ ዝነበርና ሰዓታት፡ 
ማይ ይኻፊ ስለዝነበረ ኣብቲ ዓቐብ ሸታሕ 
ኢልና እናወደቕና እናተንሳእና ኣብ ደቡባዊ 
ምብራቕ እንዳ ኣቡነተኽለ - ኣብቲ ሕርሻ 
ቡን በጻሕና። ኣብኡ ክንሓድር ምዃንና 
ምስ ተነግረና’ውን ብዘይ ፍላጥ ንመገተሪ 
ነጸላ ዝዀነና ኣዕጻው ካብ ኣታኽልቲ ቡን 
ቈሪጽና ብምትካል መከላኸሊ ጥሚቕ 
ጌርና ሓደርና።  
 ንጽባሒቱ ሰዓት 5፡30 ምሸት ናብ 

ማይዓልዲ ተበገስና። ካብ ፍቸይ ናብ 
ማይዓልዲ ዝጋነን ርሕቀት’ኳ እንተዘይብሉ፡ 
ግን ክሳብ ጕዳይ ጸጥታ ናይቲ ቦታ 
ዝረጋገጽ ኣብ መገዲ ኮፍ ኢልና ንውሕ 
ዝበለ ሰዓታት ስለ ዝተጸበና፡ ኣብ ሰዓታት 
ፍርቂ ለይቲ ኢና በጺሕና። ማይዓልዲ፡ 
ብዅሉ መኣዝናቱ ብጎቦታት ዝተኸበበ 
ዕሙቕ ዝበለት ከባቢ ሩባኡ ዛራ ማይ 
ኣለዎ። እቲ ኣብ ዙርያ ማይዓልዲ ዝርከብ 
ሰንሰለታውን ዝተኣሳሰረን ጎቦታት ንጸላኢ 
እንተዘይ ኮይኑ ንተጋደልቲ ሓደኛ ነበረ። 
ከምኡ ዓይነት ተኣፋፍነት ስለ ዝነበሮ፡ እቲ 
ጎቦታት ካብ ህላወ ጸላኢ ናጻ ምዃኑ ክሳብ 
ዝጻረ ሰራዊት ኣብ ማይዓልዲ ሓዲሩ 
ወዓለ። 
ኣብ ማእከል ማይዓልዲ ሓንቲ ግዓት 

ትመስል ኵጀት ኣላ። እዛ ኵጀት’ዚኣ ካብ 
ደቀምሓረ ድንበዛን፡ ካብ ወኪ፡ ጕሪታትን 
ሓየሎን ንዝመጽእ ጸላኢ ከተቖጻጽር 
ስለ እተኽእል ኣዝያ ኣገዳሲት ቦታን 
ስትራተጅያዊትን እያ። ኣነ (የማነ በርሀ) 
ንሓለዋ ምንቅስቓስ ጸላኢ ንምክትታል፡ 
መስርዐይ ሒዘ ናብዛ ኵጀት’ዚኣ ደየብኩ። 
ሰዓት 16፡30 ምስ ኣኸለ’ውን ሰለስተ 
ማእከልነት ጋንታታት ነጸላ ተጎልቢቦም 
ብምምስሳል ናብቶም ጸላኢ ክሕዞም ከም 
ዝኽእል ዝተጠርጠሩ ካብ ማይዓልዲ 
ሸነኽ ደቡብ ናብ ዘለዉ ጎቦታት ሓለፉ። 
ንሳቶም ኣድላዪ መጽናዕቲ ምስ ገበሩ 
ሰራዊት ንኽብገስ ሓበሩ’ሞ፡ ኵሉ ሰራዊት 
ሓዲሩ ካብ ዝወዓሎ ቦታ ሰዓት 18፡30 
ንጕዕዞ ተላዕለ።        
ካብ ማይዓልዲ ተበጊስካ ንጸሊም ጽርግያ 

ኣስመራ-ከረን ቈሪጽካ ክሳብ ናብ ዓንሰባ 
ተንቈልቍል ዝነበረ ጕዕዞና ኣዝዩ ተኣፋፊ 
ነበረ። ጸላኢ ነቲ ጽርግያን ከባቢታት 
ዓተከሌዛንን ንምሕላው ኵሉ ግዜ ኣብቶም 
በረኽቲ ቦታታት ኣሎ። ክንድ ዝዀነ 
ድማ፡ ንመስመር ኣስመራ-ከረን ኣብ መንጎ 
ደቀምሓረ ድንበዛንን ገሽናሽምን ብዝርከብ 
ስንጭሮ በቲኽናዮ ክንሰግር ከለና፡ ብኣዝዩ 
ጥንቁቕ ኣገባብ ናብ ሽማንጉስ ታሕታይ 
ተጓዓዝና። ደቂዘርኡ ረጊጽና ክንሓልፍ 
ይግባእ’ኳ እንተ ነበረ፡ ግን ብዝሒ ምልሻ-
ስርናይን ወዶገባን ስለ ዝተዋፈሩዎ 
መሕለፊ ዝበሃል ኣይነበሮን። ካብ ማይዓልዲ 
ሰዓት 18፡30 ዝነቐልና ሰዓት 8፡30 ረፋድ 
ዓድንኣምን ኣቲና ወዓልና። ጸላኢ፡ ናብዚ 

ከባቢ’ዚ ምሕላፍና ግዲ ኣረጋጊጹ ነፈርቲ 
ውግእ ልኢኹ ምሉእ መዓልቲ ክደልየና 
ወዓለ፣ ግን ኣይተኰሳን።
ምሸት 30 ግንቦት ካብ ዓዲንኣምን ነቒልና 

ንግሆ ኣብ ምለዛናይ ኣቲና ብምውዓል፡ 
ሰዓት ሽዱሽተ ምሸት ክልተኡ ቦጦሎኒታት 
ተኣኪቡ ብዛዕባ’ቲ ብማርሻል ቲቶ 
ዝምራሕ ኣብ ዩጎዝላቭያ ዝተኻየደ 
ቃልሲ ፊልም ክንርኢ ምስ ጀመርና፡ 
ግን ነታ ፊልም ከይወዳእናያ 
“ተሰራዕ ተበገስ” ስለ ዝተባህለ 
ብደናጉልን ቍልቁለት ብጓላን 
ኣቢልና ናብ ዒን ወሪድና ወዓልና። 
ቍልቁለት ብጓላ ንውሓት ዘለዎን 
ጸዳፍን ብምዃኑ መሓውርና ረድ-
ረድ እናበለና ብምውራድ ኢና ናብ 
ዒን ዝበጻሕና።
3 ግንቦት ሰዓት 18፡00 ካብ ዒን 

ገርገር ተላዒልና እንጃሓይ ረጊጽና፡ 
ኣርባዕተ ግንቦት ማይወሰን ኣብ 
ትበሃል ዓዲ ከባቢ ለይቶ ወዓልና። 
ግን ሰራዊትና ኣብ ሩባ ማይወሰን 
ዝስተ ማይ ንምርካብ ብዙሕ 
ተሸገረ። ብርግጽ ኣብ ማእከል 
ናይቲ ሩባ ዒላታት ከም ዝነበረ 
ንፈልጥ ኔርና ኢና። ግን፡ ብውሕጅ 
ከይድፈን ምእንቲ፡ እቶም ጓሶት ሓራክም 
ኣግራብን ቆጽሊ ዓጌፋን ተጠቒሞም ኣፍ 
ናይቲ ዒላታት ብምሽፋን፡ ብላዕሊ ሑጻ 
ስለ ዝደብደቡዎ ንምርካቡ ዝገበርናዮ 
ጻዕሪ ብኣጋ ኣይሰለጠናን። ድሕሪ ገለ 
ሰዓታት ግን፡ ብሓበሬታ ኣብቲ ከባቢ ናይ 
ዝረኸብናዮም ጓሶት ኣንፈት ተረኽበ። 
“ዒላ እከለ ኣብዚታት ኣቢላ ትህሉ እያ፣ 
ናይ እከለ’ውን ኣብዚ” …  እናበሉ 
ግምታቶም ምስ ሃቡ ፍሒርና ነቲ 
ዒላታት-ማይ ረኸብናዮ። 
ረኺብናዮ፡ ግን ትሕዝቶ ማዩ ጥዕና 

ዘለዎን ረዲኻ ትሰትዮን ጽሩይ ኮይኑ 
ኣይጸንሓናን። ነቲ ዒላታት ምስ ከፈትናዮ 
ብጨና ምቕራብ ከልኣና። ሕማቕ 
ሽታኡ ንምእላይ ንፋስ ኣህሪምና ክንሰትዮ 
ብምሕሳብ ገሊልና ኣብ ረይንኮት ኣዕቊርና 
እንተ ተዓዘብናዮ’ውን ቀጠልያ ሕብሪ 
ሒዙ ነበረ። ኣማራጺ ስኢንና ከይፈተና 
ክንሰትዮ ምስ ጀመርና ኸኣ ተምላስ 
ክቕድመና ጀመረ። በዚ ምኽንያት፡ ኣብ 
ሩባ ማይወሰን ኣይወዓል ውዒልና ሰዓት 
19፡00 ካብቲ ቦታ ለቒቕና ተጓዓዝና። 
ካብ ማይወሰን ንኽልተ ሰዓታት ድሕሪ 

ምጕዓዝና ኣብ ኮረቢት ምስያም -ጥቓ 
ጀበርቲ ዝነብሩላ ዓዲ- ደቀስና። ኣብኡ 
ዋርድያ ኣውጺእና ዘዕረፍና ኣሃዱታት፡ 
ክልተ ቦጦሎኒ ሓይልታት ምስ ኣባላት 
ኤምዳድ፡ ሃንደሳ፡ ከቢድ ብረትን ሕክምናን 
ነበርና። ወጋሕታ፡ ካብቲ ዝሓደርናሉ 
ነቒልና ንምስያም የማን፡ ንዓዲ ኣጓልዕ 
ንጸጋም ገዲፍና ሰዓት 5፡30 ጽቡቕ ግራት 
ምስ በጻሕና ኣብሮኽና። እተን ቁሩብ 
ኤምዳድ፡ ናውቲ ሕክምና፡ ቍሩብ ስንቂ 
ጽዒነን ዝነበራ ኣግማል ምስ መራሕተን 
ናብ ጸሊም ቀላይ -ኣብ ምዕራባዊ ወገን 
ናይ ጽቡቕ ግራት ዝርከብ ከባቢ- ገጸን 
ተዓዝራ። ምኽንያት መብሮኺና፡ ኣብ 
ደራቡሽ ዝቐነየ ጸላኢ ተመሊሱ ካብ 
ሓድሽ ዓዲ ክሳብ ከባቢ ዓዲ ፍንዕ ኣብ 
ዘሎ ከራክስ ፋሕ ኢሉ ስለ ዝነበረ እዩ።
ኣነ ሳልሳይ ርእሰይ - ማለት የማነ 

በርሀ፡ መሓሪ (ሃልኳምን) ማእከልነት 
ጋንታ ፍስሃየ ወዲቐሺን ብምዃን፡ ቤተ-
ክርስትያን ሓድሽዓዲ ጸላኢ ከይህልዋ 
ንምፍታሻ ደየብናያ። ግን ብዘይካ 

ካህናትን ህዝብን ዕጡቕ ወይ ወተሃደር 
ዝበሃል ኣብኡ ኣይጸንሐን። ብኡ 
መሰረት ከኣ ኣብቲ ቤተ-ጸሎት ጸላኢ 
ከም ዘይረኽብና ንላዕለዎት ሓለፍታና 
ብረድዮ ሓበርናዮም። ሓለፍትና ግን 
ዝጨበጡዎ ሓበሬታ ግዲ ነይሩዎም፡ 

“ጽቡቕ ጌርኩም ጥራይ ፈትሹ! ኣብኡ 
ኣለዋ ከይልክማኹም!” በሉና። ዳግም 
ፈቲሽና ስለ ዝቐበጽና ግን፡ ካብቲ ቤተ-
ክርስትያን ዝተደኰነሉ በሪኽ ቦታ ናብቲ 
ዓዲ ንምውራድ ኣምራሕና። ካብታ ቤተ-
ክርስትያን ውጽእ ኢልና ቍልቁለት ምስ 
ሓዝና፡ ንቕድሜና ገጹ ዘምርሐ ሓድሽ 
ናይ ወተሃደራት ኣሰር ረኸብና። ነቲ 
ዝዘንብ ዝነበረ ዒፍዒፍታ ማይ መሰረት 
ብምግባር፡ እቲ ዝተረኽበ ኣሰር ሓድሽ 
ናይ ሽዑ ርጋጽ ምዃኑ ኣረጋገጽና። 
ድሕሪ’ዚ፡ ነቲ ከረክስን መዋግእን 

ቅርጺ ቦታታት ብጥንቃቐ እናፈተሽና 
ናብ ዓድጸጸር ክንቅጽል ከለና፡ እቲ 
ቦታ ጸላኢ ከም መከላኸሊ ይጥቀመሉ 
ከም ዝነበረ ምልክታት ይረኣየኒ ነበረ። 
ዝተቐብረ ነተጕቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል 
ስለ ዝገመትኩ ከኣ ንመሓርን ወዲቐሺን 
ኣነ ዝረገጽኩዎን እምኒ-እምንን ክረግጹ 
ሓቢረ መሪሐዮም ሰጎምኩ። ንሕና ከም 
ፊተውራሪ መስርዕ እናፈተሽና እተን 
ቦጦሎኒታት ከኣ ብድሕረና ይስዕባ። 
 ኣብዚ ግዜ’ዚ ሓይሊ ኣማኒኤል ወዲ 

ዓባየይ ናይ ክ/ሰራዊት 70፡ ካብተን ዝጓዓዛ 
ዝነበራ ሓይልታት ድሕሪ ኵለን ነበረት’ሞ፡ 
እተን ኣብ ሓድሽ ዓዲ ንዓና ተሓቢአን 
ዘሕለፋና ወተሃደራት ጸላኢ ነታ ሓይሊ 
ተዅሲ ከፈታላ። እታ ሓይሊ ግልብጥ 
ኢላ ግብረ-መልሲ ሃበት። እንተዀነ፡ እተን 
ወተሃደራት ስለ ዝሃደማ እቲ ምቅብባል 
ተዅሲ ቀልጢፉ ሃጠመ። ድሓር 
ብዝተረኽበ ሓበሬታ መሰረት፡ ለካ እተን 
ወተሃደራት ንሕና ኣብቲ ቤተ-ክርስትያን 
ከለና ንሳተን ኣብ ቦታ ሱባኤ ተሓቢአን 
ምንቅስቓሳትና ይከታተላ ነይረን እየን። 
ኣብዚ ግዜ’ዚ እታ ኣብ ቅድሚት 

ናይተን ዝጓዓዛ ዝነበራ ቦጦሎኒታት 
ዝነበረት መስርዐይ - ናይ (ወዲ-ባሻይ 
መስርዕ ብሬን) ነተን ካብ ዓዲ-ማይኣዛሒት 
ተበጊሰን ንዓዲ-ፍንዕ ክቖርጻና ዝጓየያ 
ዝነበራ ወተሃደራት ጸላኢ ቀዲማ፡ ኣብ 
ዓዲ-ፍንዕ ግራት ተስፋይ በጽሐት። ድሕሪ 
እዚ እዩ - ንመስርዐይ ቦታ ንምትሓዝ 
የማን ጸጋም ኣብ ዝብለሉ ዝበበርኩ 
ህሞት፡ እታ ሳራም ፈንጂ ንኽልቲአን 
መሓውረይ ዝወሰደተን።
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ዝኽሪ መበል 33 ዓመት 
ስርሒት ፈንቅልስርሒት ፈንቅልዲዛይን -ታእዛዝ ኣብርሃ 

ስእሊ ኣርካይቭ
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ኣብ ልዕሊ ሻምብቆታት ጋዝ ‘ኖርድ ስትሪም’ ንምንታይ ሸርሒ ተፈጺሙ?

“ባይደን ንሻምብቆታት ነዳዲ ናይ “ባይደን ንሻምብቆታት ነዳዲ ናይ 

ምብታኽ ሸርሒ ክትግበር ውሳነ ዝወሰደ፡ ምብታኽ ሸርሒ ክትግበር ውሳነ ዝወሰደ፡ 

ድሕሪ’ቲ ኣብ ውሽጢ ማሕበረ-ሰብ ድሕሪ’ቲ ኣብ ውሽጢ ማሕበረ-ሰብ 

ሃገራዊ ድሕነት ዋሽንግተን ንልዕሊ ሃገራዊ ድሕነት ዋሽንግተን ንልዕሊ 

ትሽዓተ ኣዋርሕ ዝተኻየደ ኣዝዩ ትሽዓተ ኣዋርሕ ዝተኻየደ ኣዝዩ 

ምስጢራዊ ዝኾነ ርሱን ክትዕ እዩ።”ምስጢራዊ ዝኾነ ርሱን ክትዕ እዩ።”

ኖርድ ስትሪም-1ን ኖርድ ስትሪም-

2ን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክልተ ጽምዲ 

ሻምብቆታት ጋዝ፡ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ 

ሩስያ (ጥቓ ዶብ ኤስቶንያ) ተበጊሱ 

ብትሕቲ ባሕሪ ማልቲክ ዝስንጥቕን፡ 

ንዴንማርካዊት ደሴት ቦርንሆልም 

ተጸጊዑ ብምሕላፍ ኣብ ሰሜን ጀርመን 

ዝበጽሕን፡ ናይ 750 ኪሎ-ሜትር ዝርጋሐ 

ዘለዎ ብሩስያዊ ኩባንያ ጋዝ ‘ፕሮም’ን 

ካልኦት ሰለስተ ኩባንያታትን ዝውነን 

መስመር እዩ።

እዚ ንልዕሊ 40 ሚእታዊት 

ጠለባት ጋዝ ኤውሮጳ ዘማልእ ዝነበረ 

ሻምብቆታት፡ ብ26 መስከረም 2022 

ብነታጒ ስለዝተወቕዐ፡ ካብ ስራሕ ወጻኢ 

ኮይኑ ኣሎ። እቲ ብመዓሙቕ ባሕሪ 

ዝሓልፍ ሻምብቆታት ጋዝ ብነታጒ 

ከምእተሃርመ ተረጋጊጹ እዩ። ነቲ ሸርሒ 

መን ከምዝፈጸሞ ግን፡ ንጹር መልሲ 

ኣይጸንሐን። ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ 

ኣብ ምኽሳስ ክጓየያ እንከለዋ፡ ሩስያ 

ብወገና ብኢድ ምዕራባውያን ሃገራት 

ከምእተፈጸመ ክትገልጽ ጸኒሓ። 

ነቲ ተግባራት ሸርሒ ከጻሪ ዝጸንሐ ጉጅለ 

መርመርቲ ሽወደን እውን እንተኾነ፡ 

ኣብ ከባቢ’ቲ ዝተበስዐ ሻምብቆታት 

ነዳዲ ፍንጫል ነታጒ ከምዝረኸበን፡ እቲ 

ፍጻመ ብርግጽ ሸርሒ ከምዝነበረን እኳ 

እንተሓበረ፡ ብመን ተፈጺሙ ንዝብል 

ግን ብግልጺ ኣይሓበረን። ሩስያ፡ እቲ 

መርማሪ ጉጅለ ኮነ ኢሉ ንመርትዖታት 

ከምዝሸፈነ እያ እትወቅስ። ኣብዚ ቀረባ 

መዓልታት እምበኣር፡ ኣመሪካዊ ጋዜጠኛን 

ተዓዋቲ ሽልማት ፑሊትዘርን ሰይሙር 

ሀርሽ - ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ’ቲ ሻምብቆ 

ነዳዲ ጋዝ ንዝፈጸመቶ ሸርሒ ዘቃልዕ 

ጽሑፍ ብምዝርጋሑ፡ ንብዙሓት የዛርብ 

ኣሎ። ትርጉሙ ካብ’ዚ ቀጺሉ ይስዕብ።

‘ማእከል ንቝታን ድሕነትን ሓይሊ 

ባሕሪ’ ዝተባህለ ኣመሪካዊ ትካል፡ ከም’ቲ 

ስሙ ዘይንጹር እቲ ዝተደኮነሉ ቦታ 

እውን ካብ ዶብ ኣላባማ ኣስታት 120 

ኪሎ-ሜተር ንደቡብ ኣብ እትርከብ ከተማ 

ፓናማ ኮይኑ፡ ህንጻ ቤት ጽሕፈቱ፡ ናይ 

ሞያዊ ላዕለዋይ ቤት-ትምህርቲ መልክዕ 

ዝሓዘ እዩ። 

እቲ ማእከል፡ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ 

ዓሚቝ ባሕሪ ዝንቈቱ ኣዝዮም ብቚዓት 

ሓምበስቲ ኣሰልጢኑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ 

ቦታታት ናብ ዝርከባ ወተሃደራውያን 

ኣሃዱታት ኣመሪካ ይምድብ። እዝኣቶም 

ብተክኒካዊ ሞያ ዝሰልጠኑ ሲ4 ነተጕቲ 

ተጠቒሞም ማርሳታትን ገማግም ባሕሪን 

ዘጽርዩ እዮም። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን፡ 

በዞም ክኢላታት ዝቘማ ገለ ኣሃዱታት፡ 

ናይ ወጻኢ ትካላት ዕደና ነዳዲ ናይ 

ምዕናውን ኣብ ትሕተ ባሕሪ 

ንዝተደኰነ መመንጨዊ ጸዓት 

ናይ ምብልሻውን፡ ኣብ ወሰንቲ 

ካናለታት መራኽብ ሸርሒ 

ናይ ምፍጻም ምስጢራዊ 

ተልእኾ ይፍጽማ።

እዛ ኣብ ኣመሪካ ብዘለዋ 

ካልኣይ ዝዓበየ ናይ ግዳም 

መሐንበሲ ገንኢ (ፑል) 

ዝተፈልጠት ከተማ ፓናማ 

እምበኣር፡ እዞም ኣዝዮም 

ዝተራቐቐ ሸርሕታት ዝፍጽሙ 

ሓንበስቲ ዝስልጥኑላ ስትርቲ 

ቦታ እያ። እዞም ክኢላታት፡ 

ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ’ቲ 

ንባሕሪ ባልቲክ ሰንጢቑ 

ዝሓልፍ ሻምብቆ ዝፈጸሙዎ 

ነገር ድማ፡ ዘስደምም እዩ ነይሩ። 

እቲ ሻምብቆ ጋዝ ብትሕቲ 80 

ሜትሮ ዕምቈት እዩ ዝሓልፍ። ኣብኡ 

ዝግበር ሸርሒ እውን ዝተራቐቐ ክኸውን 

ግድን እዩ።

እቲ ፍጻመ ዝሓለፈ ሰነ እዩ ነይሩ። እቶም 

ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ዝኾኑ ክኢላታት 

ንቚታ፡ ብሽፋን ናይቲ “ቫክቶፕስ 22” 

ዝተሰምየ ወግዓዊ ወተሃደራዊ ልምምድ 

‘ኔቶ’ እዮም ዝነጥፉ ነይሮም። ካብ 

ኣርባዕተ ሻምብቆታት ኖርድ ስትሪም ኣብ 

ሰለስተ፡ ብናይ ርሑቕ መቈጻጸሪ ዝትኰስ 

ነታጒ ኣጻዊዶም - ብመሰረት ቀጥታዊ 

ኣፍልጦ ናይቲ (ስርሒት) ውጥን ዘለዎ 

ምንጪ ማለት እዩ።

ካብቲ ሻምብቆታት እተን ብሓባር 

‘ኖርድ ስትሪም-1’ ተባሂለን ዝጽውዓ 

ክልተ፡ ንልዕሊ 10 ዓመታት ናብ 

ጀርመንን ዝበዝሐ ከባቢታት ምዕራብ 

ኤውሮጳን ሕሱር ዝዋጋኡ ናይ ሩስያ 

ባህርያዊ ጋዝ ዘቕርባ እየን። እተን 

ዝተረፋ “ኖርድ ስትሪም-2” ተባሂለን 

ዝጽውዓ ካልኣይ ጽምዲ ግን፡ ተዘርጊሐን 

እምበር ስራሕ ኣይጀመራን። 

ወተሃደራት ሩስያ ኣብ ዶብ ዩክሬን 

ኣብ ዝተኣኻኸብሉ - ኣብ ድሮ’ቲ ኣብ 

ኤውሮጳ ድሕሪ 1945 እቲ ዝኸፍአን 

ደማውን ዝኾነ ውግእ፡ ፕረዚደንት ጆሴፍ 

ባይደን ሓደ ስግኣት ሓደሮ። ፕረዚደንት 

ቭላድሚር ፑቲን ሸቶታቱ ንምውቃዕ ነቲ 

ሻምብቆታት ከም መሳርሒ ክጥቀመሉ 

እዩ ዝብል ስግኣት።

ኣፈኛ ዋይት ሃውስ ኣድሪየን ዋትሰን፡ 

ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ብኢመይል ተሓቲቱ 

ኣብ ዝሃቦ መልሲ - “ሓሶትን ፍጹም ልበ-

ወለድን” ክብል እንከሎ፡ ኣፈኛ ማእከል 

ወኪል ስለያ ኣመሪካ ታሚ ቶርፕ 

ብተመሳሳሊ፡ “እዚ ዝበሃል ዘሎ ቅሉዕ 

ሓሶት እዩ” ኢሉ። 

የግዳስ፡ ባይደን ንሻምብቆታት ነዳዲ ናይ 

ምብታኽ ሸርሒ ክትግበር ውሳነ ዝወሰደ፡ 

ድሕሪ’ቲ እቲ ስርሒት ብኸመይ ክዕወት 

ይኽእል ኣብ ዝብል ኣብ ውሽጢ 

ማሕበረሰብ ሃገራዊ ድሕነት ዋሽንግተን 

ልዕሊ ትሽዓተ ኣዋርሕ ዝወሰደ ኣዝዩ 

ምስጢራዊን ርሱንን ክትዕ እዩ። እቲ 

ሕቶ እቲ ስርሒት ብዛዕባ ምፍጻሙን 

ዘይምፍጻሙን ዘይኮነስ፡ ብኸመይ 

ብምስጢር ክፍጸም ይከኣል? ኣብ ዝብል 

እዩ ነይሩ። መን ከምዝፈጸሞ እውን 

ክፍለጥ ስለዘይብሉ ፍጹም ምልክት ወይ 

ኣሰር ክርከብ የብሉን።

ነዚ ምስጢራዊ ዕማም ዝፍጽሙ ኣብ 

ከተማ ፓናማ ዝሰልጠኑ ክኢላታት፡ ዋላ’ኳ 

ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ እንተኾኑ፡ 

ኣባላት እዚ ፍሉያት ሓይልታት ኣመሪካ 

ስለዘይኮኑ፡ እማመ ናይ ዘካይድዎ 

ስርሒታት ኣቐዲሙ ናብ ባይቶ (ኮንግረስ) 

ኮነ ናብቲ ብዕሉል ጉጅለ ሸሞንተ 

ዝጽዋዕ ኣባላት ሰነትን መሪሕነት ባይቶን 

ክቐርብ ኣይግደድን። ነዚ ቢሮክራሲያዊ 

መስርሕ ንምስጋር ድማ’ዩ እቶም ናይ 

ፓናማ ሰልጠንቲ ነቲ ምስጢራዊ ዕማም 

ክትግብሩ ዝተሓጽዩ። ምምሕዳር ባይደን፡ 

እቲ ምስጢር ከይልሑዂ ዝከኣሎ ኩሉ 

ብምግባር፡ ነቲ ውጥን ኣብ መወዳእታ 

2021 ጀሚሩ ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሕ ናይ 

2022 ዛዚሙዎ።

ፕረዚደንት ባይደንን ናይ ፖሊሲ 

ወጻኢ ጉጅለኡን፡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ 

ጀይክ ሱሊቫን፡ ጸሓፊ ጉዳያት ወጽኢ 

ቶኒ ብሊንከንን ምክትል ጸሓፊት ፖሊሲ 

ጉዳያት ወጻኢ ቪክቶሪያ ኑላንድን፡ ኣብ 

ልዕሊ ሻምብቆ ጋዝ ‘ኖርድ ስትሪም’ 

መጥቃዕቲ ክፍጸም ድፍኢት ካብ ዝገበሩ 

ሰብ-መዚ እዮም። 

እቲ ብቐጥታ ንዩክሬን ሰንጢቑ 

ዝሓለፍ መስመር ጋዝ ንቚጠባ ጀርመን 

ኣዝዩ ኣርባሒ እዩ። ኣኽል ታርፍ ኣብ 

ርእሲ ምዃኑ ዋጋኡ ሕሱር እዩ። 

ንፋብሪካታትን ኩሉ መንበሪ ኣባይቲን 

ተዓዲሉ ምስ ተረፈ፡ ኩባንያታት ጀርመን 

ንኻልኦት ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ 

ብመኽሰብ የከፋፍላኦ። ብዙሓት ሃገራት 

ኤውሮጳ ኣብዚ ሩስያ እተቕርቦ ጸዓት’ዚ 

ጽግዕተኛታት ከይኮና ኣመሪካ ብኣጋኡ 

ስግኣት ስለዝሓደራ፡ እቲ ሻምብቆታት 

ጋዝ ክህነጽ እንከሎ ኣትሒዛ ተቓውሞኣ 

ኣስሚዓ እያ። 

እቲ ሻምብቆታት ጋዝ ንዕብለላ 

ምዕራባውያን ቀጥታዊ ስግኣት ጥራይ 

ዘይኮነ፡ ዝበዝሐ ብርክታት ናይቲ 

ሻምብቆታት ዝውንን ብመንግስታዊ 

ሩስያዊ ኩባንያ ጋዝ-ፕሮም ብምዃኑ፡ 

ንኣመሪካ ኣይማእማኣን። ጋዝ-ፕሮም 51 

ሚእታዊት ብርክታት ክህልዎ እንከሎ፡ 

ዝተረፈ 49 ሚእታዊት ብናይ ፈረንሳ፡ 

ኔዘርላንድስን ጀርመንን ኩባንያታት እዩ 

ዝውነን።

ፖለቲካዊ ስግኣት ኣመሪካ፡ ሩስያ ናብ 

ኤውሮጳ ካብ እትሸጦ ጋዝ ገዚፍ ኣታዊ 

ምርካባ ጥራይ ዘይኮነ፡ ጀርመንን ካልኦት 

ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳን እውን፡ 

ምሉእ ብምሉእ ኣብቲ ብዋጋ ሕሱርን 

ከም ድላየን ዝረኽባኦን ባህርያዊ ጋዝ 

ሩስያ ጽግዕተኛታት ከይኮና እሞ - ናብ 

ኣመሪካ ዘለወን ጸግዒ ከይጐድል እዩ። 

ብግብሪ እውን ከምኡ እዩ ኮይኑ። ልክዕ 

ከምቲ ብቻንስለር ነበር ዊሊ ብራንድት 

ዝቐረበ ክልሰ-ሓሳብ ‘ኦስትፖሊቲክ’፡ 

ጀርመን ኣብ ርእሲ ካልእ ብልጫታታ 

ብመንገዲ ሕሱር ጋዝ ሩስያ ንገዛእ ርእሳ 

ክትረብሕን ንሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ 

እውን ክተርብሕ ተራእያ።  

ስለዚ መስመር ‘ኖርድ ስትሪም-1” 

ብዓይኒ ኣመሪካን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ 

- ኔቶን ሓደገኛ ኮይኑ። ኣብ መስከረም 

2021 ዝተዛዘመ ተወሳኺ መስመር 

‘ኖርድ ስትሪም 2’  ንቐረብ ሕሱር 

ጋዝ ኣብ ጀርመንን ምዕራብ ኤውሮጳን 

ብዕጽፊ ኣዛዪዱዎ። ብኡ መጠን ድማ፡ 

ኣብ መንጎ ሩስያን ነቲ ብተጻባኢ ፖሊሲ 

ወጻኢ ምምሕዳር ባይደን ዝተደገፈ 

ኪዳን - ኔቶን ዘሎ ምስሕሓብ እናሓየለ 

መጺኡ። 

ኣብ ጥሪ 2021 ኣብ ድሮ ቃለ-ማሕላ 

ባይደን፡ ኣመሪካ ንምዝርጋሕ መስመር 

‘ኖርድ ስትሪም 2’ ዘለዋ ተቓውሞ 

ብቓልዕ ኣስሚዓ። ብቴድ ክሩዝ ናይ 

ቴክሳስ ዝተመርሑ ኣባላት ሰነት 

ሪፓብሊካን፡ ብዛዕባ ሕሱር ባህርያዊ 

ጋዝ ሩስያን ዘለዎ ፖለቲካዊ ስግኣትን 

ብተደጋጋሚ ዛዕባታት ኣልዒሎም። ባይቶ 

ሰነት ድማ፡ ከምቲ ክሩዝ ንብሊንከን ዝበሎ 

“ነቲ ሻምብቆታት ደው ዘብል” ሓደ 

ሕጊ ኣሕለፈ። እንተኾነ፡ ካብቲ ብኣንጌላ 

መርከል ዝምራሕ መንግስቲ ጀርመን - 

ገዚፍ ጸቕጢን ተቓውሞን ከምዝመጽኦ 

ርዱእ ነበረ።

ይቕጽልይቕጽል

ብርሃነ ምሕረትኣብ

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

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ወ/ሮ ኣኽበረት ኣስመላሽ 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 ዳዕሮ ጳውሎስ

ወ/ሮ ትብለጽ ዓብደላ መሓመድ፡ 
በዓል-ቤተይ ጽጋብ ባህረ መዓሾ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወክድባ 

ከሳሲት ወ/ሮ ኣብርሃት ንጉሰ ኪዳነ፡ 
ተኸሳሲ ኢስማዒል ኣወልኬር 
መሓመድ፡ ናይ ክራይ ገዛ ክሲ 
ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፡ ን 3/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ መንደፈራ

ትርሓስ ዑቕባይ ኪዳነ ምባል ተሪፉ፡ 
ትርሓስ ዑቑባማርያም ኪዳነ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ፍሻለ ሽመንዲን ወ/ሮ ብላለ 
ሃይለን፡ ስም ትሕቲ ዕድመ ወድና 
ተኽለሃይማኖት ፍሻለ ምባል ተሪፉ፡ 
ኮኾብ ፍሻለ ሽመንዲ ተባሂሉ 
ይተኣረመሉ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ሕሩይ ተስፋየውሃንስ 
ኣብርሃ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ጸሃየ ገብሩ 
ግደ፡ ኣብ ልዕሌኻ ስም ናይ ማኪና 
ምትሕልላፍ ክሲ ተመስሪቱልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እንዳገርግስ ዓዲ 
ዃላ

ኣቶ ምኪኤል ሓጐስ ገብረስላሴ፡ ኣደይ 

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ኢሰያስ ደሳለ (ወኪል ኣቶ ታደሰ ገብርኣብ)ን 
ብፍ/በ/ዕዳ QDVC COMPANY (ወኪል ኣቶ ዘርባቤል ዮፍታሄ ዶሜትሮስ)
ን ብዝተፈጠረ ናይ ገንዘብ ክርክር፡ ንብረት ብፍ/በ/ዕዳ ዝኾነት ማኪና ኮማዊ ቤት 
ፍርዲ ከባቢ 02 ባጽዕ ቁ/ሰሌዳ ER-8-A-1881ቁ/ቻሲ JTGJ5028490018316 
ትወስዶ ነዳዲ ናፋታ (ጉድለት ክሪክ የብላን) ስራሓት ጃፓን ኣውቶሞቢል 
ዝኾነት ቶዮታ ሃይስ 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 650,000.00 (ሽድሽተ 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 
ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳዳሪ ቅድሚ ዕለት ጨረታ 5ተ ናይ ስራሕ 
መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብቑጽርን ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ 
ዓሺጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍርዲ ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ/62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ። 
ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ ጨረታ 
ደው ኣይብልን እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ማኪና ክርኢ ዝደሊ ኣብ ከባቢ ባር ቶሪኖ ጋራጅ ሓሰን 

ከይዱ ክርኢ ይኽእል እዩ።

ዕለት ሓራጅ - 17/03/2023 ዓ/ም
ሰዓት ሓራጅ - 3፡00-4፡00 ድ/ቀ

ቦታ ሓራጅ - ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን መጋባእያ ቁ/27
ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

ኣነ ኣቶ ዑስማን ምርካብ ዒመር ዝተበሃልኩ፡ ብስም ወረስቲ ነ/ሄር ሱሌማን መሓመድ 
ስዒድ ዝተመዝገበ ቀዋሚ ንብረት ገዛ ኣብ ም/ም ከባቢ ዕ/ሓሙስ ከባቢ ሓዝሓዝ 
ፕሎት 15 ፓርሰል ዲ-ቁ/ገዛ 42 ስፍሓቱ 100 ት/ሜትር ዝኾነ ብመ/ቁ ንብረት 
ኤይ-ኤስ-ዲ 00011937 ዝተረጋገጸ፡ ነዚ ንብረት’ዚ ዋንነቱ ናብ ስመይ ከሰጋግሮ 
ስለዝደለኹ፡ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተኣዊጁ ዝቃወም  እንተሎ ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ ወይ መንግስታዊ ኣካል ሕጋዊ መአገዲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 
(30) ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን የቕርብ።

ኣቶ ዑስማን ምርካብ ዒመር

ኣብ ኣስመራ ከተማ ምም/ከ/ማእከል ከተማ ጎደና ዓዲ ዃላ (ጎደና ኣኽሱም ነበር) 
ቁ.ገዛ 73A ፕሎት 20 ዝርከብ ካብ ኮምሽን ኣባይቲ ኤርትራ ብቁ/ወ/ም/116696 
ብመወከሲ ቁ.127177 ዋንነቱ ብስም ወራሲት ነፍ/ኣቶ ተስፋስላሴ ተግባሩ 
ዳንግሽ ወ/ሮ ኣዜብ ኪዳነ ገብረስላሴ ተመዝጊቡ ዝተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ገዛ ዝሸጥኩዎ ስለዝኾነ፡ ስም ዋንነት ናይዚ ገዛ ናብ ስም ዓዳጊ ከመሓላልፎ 
ስለዝደለኹ ዝቃወም ሰብ እንተሎ እዚ ምልክታ ካብ ዝተቓልሓሉ ዕለት ጀሚሩ 
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ  ስልጣኑ ካብ ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ ናብ ክፍሊ ፓብሊክ 
ኖታሪን ሃገራዊ ካዳስተርን የቕርብ። እንተዘይኮይኑ፡ ዝቃወም ከምዘየለ ተፈሊጡ 
ስም ዋንነት ናይዚ ንብረት ናብ ስም ዓዳጊ ከመሓላልፎ ናብ ዝምልከቶ ኣካል 
ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ኣዜብ ኪዳነ ገብረስላሴ

ብስም ወላዲተይ ወ/ሮ ለተስላሴ መሓሪ ኣድሓኖም ብቁ.መለለዪ ንብረት 1፡
011875/1 ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ፓራዲዞ 1A-121 ጎደና 112-1 ቁ.ገዛ 
4 ዝርከብ ገዛ ብውህብቶ ስለዝተወሃበኒ’ሞ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ 
ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ 
ኖታሪን ካድስተርን ይቕረብ።

ወ/ሮ ኢተገ ካሕሳይ ኣስፍሃ

ኣነ ኣቶ ዮሱፍ ነጋሽ ደስታ፡ ካብ ኣቶ መሓመድሓጎስ በሽር ዓብዱ +7 ምም/ን/ዞ 
ኣኽሪያ ጎደና ኡመልዓጁስ፤ ቁጽሪ ገዛ 19 ዝርከብ፥ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛይ ዕለት 
8/1/2019 ዝዓደኩዎ፡ ኣብ ቤ/ጽ ኖታዮ ብመለለይ ገዛ ASD00016222 ብስም 
ሸየጥቲ ዝተመዝገበ ገዛ ናብ ስመይ ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ኣብ 
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ 
ስልጣኑ ዝኾነ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ይቕረብብ። ብቤት ፍርዲ ዝተወሰነ 
እንተዀይኑ ድማ ናብ መወዳእታ ውሳነ ቤት ፍርዲ ሒዙ ኣብ ቤ/ጽ ፓብሊክ 
ኖታሪ ዞባ ማእከል ይቕረብ።

ኣቶ ዮሱፍ ነጋሽ ደስታ

ኣነ ሓሰን ኣሕመድ ሳልሕ ዝተበሃልኩ ብውርሻ ካብ መዋቲ ኣቦይ ነ/ፍ ኣሕመድ 
ሳልሕ ባስዓድ ዝረኸብክዎ ኣብ ኮ/ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 110300 
ብመወከሲ ቁ.104419 /104419 ኣብ ቤት/ጽ ካዳስተር ንብረት ቁ.መዝ. 
62289፡ ጠቕላላ ቁ.መዝ.102484 ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ኣብ ምም/ን/ዞባ ማ/
ከተማ ጎደና ሰላም ቁ/ገዛ 49፡ዝርከብ ቤት/ፍ/ሸ/ዞባ ማእከል ቁ.ፋይል 456/03 
ብዕለት 10/7/2003 ኣብ ዝዋዓለ መጋባእያ ውርሲ ምቅሊተይ ምዃኑ ብዝሃቦ 
ውሳነ መሰረት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ጋዜጣ 
ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናይ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ 
ናብ ቤት/ጽ ኖታዮ ይቕረብ።

 ሓሰን ኣሕመድ ሳልሕ

NOTICE
The Shareholders of TAMOIL MALINDI ERITREA SHARE COMPANY in the extraor-
dinary Meeting held on January 10,2023, have resolved to replace the existing board of 
directors by the following new board of directors፡

1. Mr. Yousef Mohammed Gerkasi Chairman of the Board 
2. Mrs. Zeina Atef AlKalaani Secretary of the Board 
3. Mr. Moulaye Ali Haidara Member

TAMOIL MALINDI ERITREA SHARE COMPANY

ወ/ሮ ደሃብ ሃብተማርያም ዝተበሃልኩ፡ ኣድራሽኡ ኣብ ኣስመራ “3” ምም 
“10” ጎደና ኣርበኞች (ሓድሽ ጎደና 758-4) ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮምሽን ኣባይቲ 
ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 111125 መወከሲ ቁጽሪ 122566 ብስም ወላዲና 
ነ/ፍ ሃብተማርያም ሃይለ ኣስገደ ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ገዛ፡ ናብ ስም ወረስቲ 
ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ  (ይግባይ ተባሂሉሉ 
እንተኾይኑ)  ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታ ናብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር 
ይቕረብ።

  ወ/ሮ ደሃብ ሃብተማርያም+4

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተማ ምጽዋዕ ዞን 2 ብሎክ 7 ፓርሰል 0 ንብረት 
ቁ 003/093/2022 መዝገብ ንብረት ቁ. 003/090/2022 መለለይ ቁ. 2BRMAW 
0007772 ብስመይ ዝተመዝገበ ንኣቶ ሱሌማን መሓመድ ኢብራሂም ሱዓድ 
ብህያብ ስለዝሃብክዎ’ሞ ናብ ስሙ ከሰጋግሮ ስለዝኾንኩ፡ ዝቃወም እንተሎ ኣብ 
ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ወይ’ውን ይግባይ 
ተባሂሉሉ እንተኾይኑ ውሳነ ሒዙ ኣብ ክፍሊ ካዳስትራል ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 
ከተማ ምጽዋዕ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ ደኩመንት ሒዝና ጉዳይና ክንውድእ 
ምዃንና ንሕብር።

ወ/ሮ ፋጥማ ኣልሓጅ መሓመድ ኢስማዒል

ወ/ሮ ኣብረሄት ገረዝጊሄር ሓጐስ 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 

ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት

ጨንፈር ኮምሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ ጨንፈር ኮምሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ ጉባኤ ኣካይዱጉባኤ ኣካይዱ

ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ፡ ብሓዲሽ ውዳበ ተመሊሱሱፐር ሊግ ኤውሮጳ፡ ብሓዲሽ ውዳበ ተመሊሱ
ሓሳብ ምምስራት ሱፐር ሊግ፡ ሕጂ’ውን ንኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ከናውጽ ሓሳብ ምምስራት ሱፐር ሊግ፡ ሕጂ’ውን ንኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ከናውጽ . . .. . .
ንምምስራቱ ብሪያል ማድሪድ፡ ባርሴሎናን 

ጁቬንቱስን ዝስርሓሉ ዘሎ ሱፐር ሊግ 
ኤውሮጳ፡ ንሻምፕዮንስ ሊግ ንምትካእ ካብ 60 
ክሳብ 80 ክለባት ዝሓቘፈ ውድድር ንምቛም 
ሓዲሽ መደብ ምንቃሉ፡ ጋዜጣ ተለግራፍ 
ጸብጺባ።
  ፍልቀት ሓሳብ ሱፐር ሊግ ኤውሮጳ፡ ፈለማ 

ኣብ ሚያዝያ 2021 ናብ እዝኒ ስድራ-ቤት 
ኵዕሶ እግሪ ከምዝበጽሐ ይዝከር። ኣብቲ እዋን፡ 
12 ክለባት - ኣርሰናል፡ ቸልሲ፡ ማን ዩናይትድ፡ 
ማን ሲቲ፡ ሊቨርፑል፡ ቶተንሃም፡ ኤሲ ሚላን፡ 
ኢንተር ሚላን፡ ጁቬንቱስ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ 
ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ከምዝመስረታኦ 
ከኣ ይፍለጥ። 
  ይዅን እምበር፡ ካብ ፈደረሽናት፡ ማዕከናት 

ዜና፡ ተንተንትን ደገፍቲን ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ 
ተሪር ተቓውሞ ከምዘጋጠሞ ይዝከር። ከም 
ውጽኢቱ፡ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት፡ ብዘይካ 
- ሪያል ማድሪድ፡ ባርሳን ጁቬን ኩለን ክለባት 
ብምንስሓበን፡ ኣብ ሓጺር ግዜ እዩ ቅሂሙ 
ነይሩ። እንተ እተን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ 
ዓመታት ምስ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ 
(ዩኤፋ) ኣብ ቍርቍስ ኣትየን ዝጸንሓን፡ ካብ 
መትከለን ምንቕ ዘይበላን ሰለስተ ክለባት ግና፡ 
ትማሊ ሓዲሽ ዝበለኦ ሓሳብ ሒዘን ምምጻአን 
ክጋዋሕ ውዒሉ። እዚ ሓሳብ ድማ፡ ሱፐር 
ሊግ ኤውሮጳ፡ ቀዋሚ ኣባልነት ዘይብለን ካብ 

ሃንደስቲ ናይዚ ሓሳብ ዝኾኑ - ፐረዝ (ጸጋም)  ላፖርታ (የማን)

60 ክሳብ 80 ጋንታታት ዝሓቍፍ ውድድር 
ንምቛም እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ እዘን ክለባት ኣብ 
ሓደ ወቕቲ እንተወሓደ 14  ግጥማት ጥራይ 
ከምዘካይዳ እዩ እቲ ንድፊ ዘረድእ። 
  ንምምስራት ‘ሱፐር ሊግ’ ክምውልን 

ክሕግዝን ተባሂሉ ዝቖመ  አይ 22 (A22) 
ዝተባህለ ኩባንያ፡ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ‘ወርሒ 

ጥቅምቲ’ ጀሚሩ፡ ምስ ኣስታት 50 ክለባት 
ኤውሮጳ ከምዝተዘራረበ እዩ ዝግለጽ። በቲ 
ምስዘን ክለባት ዘካየዶ ምኽክር ተመርኲሱ 
ድማ፡ ነዚ ሓዲሽ መልክዕ ዘለዎ ሊግ ዝድግፍ 10 
መትከላት ከምዘዳለወ እውን ይግለጽ። 
  ዋና ኣካይዲ ስራሕ ኩባንያ አይ 22 

ዝኾነ - በርንድ ራይቻርት፡ እዚ ውድድር ኣብ 
ስፖርታዊ ብቕዓት ዝተመርኰሰን ቀወምቲ 
ጋንታታት ዘይብሉን ክኸውን ምዃኑ እዩ 
ዝገልጽ። ንሱ፡ “መሰረት ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ 
ኣብ ሓደጋ ምፍራስ እዩ ዝርከብ። ስለ’ዚ ድማ፡ 
ለውጢ የድሊ ኣሎ።” ክብል፡ ዕላማ ናይቲ ሓሳብ 
ይገልጽ።
  ኩባንያ አይ 22፡ እዚ ሓዲሽ ፕሮጀክት፡ 

ኣብ መላእ ኤውሮጳ ምስ ዘለዋ ክለባት ድሕሪ 
ዘካየድዎ ዝርርብን፡ ዘጋጥመን ዘሎ ፋይናንስያዊ 
ጸገማት ምዝርዛረንን ዝተሓንጸጸ ምዃኑ እዩ 
ዝገልጽ። ካብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ጀሚሩ፡ 
አይ 22ን ሱፐር ሊግ ኤውሮጳን - ንሃብቲ 
ክለባት ፕሪመር ሊግ ክቃወሙ ምጽናሖም 
ይግለጽ። እዞም ወገናት፡ ክለባት ፕሪመር 

ሊግ ኣብ ዕዳጋ ተጻወትቲ ዘለወን ዓብላልነት፡ 
ኣብተን ውሑድ ናይ ተለቪዥን ኣታዊ ዘለወን 
ሊጋት ኤውሮጳ ጽልዋ ይገብር ምህላዉ 
ተቓውሞኦም ክገልጹ ጸኒሖም - ብመሰረት 
ጸብጻብት። እዚ ማለት፡ እዚ ውድድር ንኹለን 
ተሳተፍቲ ክለባት ፋይናንስያዊ ረብሓ ከምዘለዎ 
እዩ ዘረድእ።
  ብዘይካ’ዚ፡ እዚ ኩባንያ፡ ዩኤፋን ፊፋን፡ 

ንምምስራት ሱፐር ሊግ ንምግታእ ይኹን፡ 
ነተን ክለባት ናብ ቤት ፍርዲ ንምቕራብ 
ሓላፍነት ከምዘይብሎም እዩ ዝማጐት። እዚ 
ኩባንያ ብተወሳኺ፡ ኣመሓደርቲ ናይዘን 
ትካላት ኵዕሶ እግሪ፡ ኣብ ውድድር ኵዕሶ 
እግሪ ኤውሮጳ ዓብላሊ ቦታ ከምዘለዎም እዩ 
ዝወቅስ። እዚ እናኾነ ግና፡ እዚ ካብ 60-80 
ጋንታታት ክሓቍፍ መደብ ከምዘለዎ ዝግለጽ 
ሊግ፡ ንውድድራት ብኸመይ ከምዝሰርዖ፡ 
ዛጊት ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ከምዘየለ እዩ - 
ጋዜጣታት ኤውሮጳ ዝሕብራ።
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ እዚ ዜና ድሕሪ 

ምቅላሑ፡ ፕረዚደንት ኵዕሶ እግሪ ላ’ሊጋ - 
ጃቨር ተባስ፡ ተቓውሞኡ ገሊጹ ኣሎ። “ሱፐር 
ሊግ፡ ዝብኢ እዩ” ዝበለ - ተባስ፡ እዚ ሊግ ንዅዕሶ 
እግሪ ኤውሮጳ ከደናግር ይፍትን ከምዘሎ 
ወቒሱ። ንምምስራት እዚ ሊግ ብዙሓት 
ወገናት ከምዝተቓወምዎ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ 
ሕጂ’ውን ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት መሾንቦባ 
ነቐፌታ ክውሕዞ ከምዝኽእል ይእመት። 
ደገፍቲ ከኣ፡ “ኵዕሶ እግሪ ናይ ተዓዘብቲ እዩ” 
ዝብል ጭርሖኦም ከልዕሉ ትጽቢት ይግበር። 
እንተ - ፕረዚደንታት ሪያል ማድሪድን 
ባርሴሎናን ዝኾኑ - ፍሎረንቲኖ ፕረዝን ኩዋን 
ላፖርትን ግና፡ ካብ ሚያዝያ 2021 ጀሚሮም 
እዚ ውድድር ንኽምስረት ዝደፋፍኡ ዘለዉ 
ሰበ-ስልጣናት እዮም። ብመንጽሩ ገለ ወገናት፡ 
ምምስራት እዚ ሊግ ዘይተርፍ ምዃኑ ይእምቱ 
ኣለዉ። “ክምስረት ድዩ - ወይስ ከምቲ ናይ 
2021 ቅሂሙ ክተርፍ” ግዜ ዝምልሶ እዩ።

ደሃይ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራደሃይ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ
ሄኖክ፡ ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ 2023 ኮይኑሄኖክ፡ ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ 2023 ኮይኑ

ትማሊ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር 
ኣብ ዝቐጸለ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ 
ኣፍሪቃ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን “ሳልሳይ ዝቐልጠፈ 
ተቐዳዳማይ” ክኸውን እንከሎ፡ ኣኽሊሉ 
ኣረፋይነ ድማ፡ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት 
“ካልኣይ ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ” ኮይኑ።
  ኣብዚ 16 ሃገራውያን ጋንታታት ዝተሳተፋሉ 

ውድድር፡ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ንሄኖክን 
ኣኽሊሉን እያ ኣሰሊፋ። ነታ ተሰሪዓ ዝነበረት 
ናይ 36 ኪሎ ሜተር ውድድር ከኣ፡ ኡጋንዳዊ 
- ቻርለስ ካጊሙ (ጋዜጣ ንሕትመት ክሳብ 
እትበቅዕ ዝኣተውዎ ግዜ ኣይወጽአን) ተዓዊቱላ። 
ሩዋንዳዊ ሞይሰ ሙጊሻ ክስዕቦ እንከሎ፡ ሄኖክ 

ድማ፡ ሳልሳይ ደረጃ ብምእታው ተሸላሚ ነሓስ 
መዳልያ ኮይኑ። ሄኖክ፡ ዝሓለፈ ዓመት ተሸላሚ 
ብሩር መዳልያ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ናይ 
ትሕቲ 23 ዓመት ከኣ፡ ኣኽሊሉ፡ ተሸላሚ ብሩር 
መዳልያ ኮይኑ ኣሎ።
  ኣብ ጋና ዝካየድ ዘሎ ሻምፕዮን ቅድድም 

ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2023፡ ዝመጽእ 13 ለካቲት 
ብናይ ዓበይቲ ናይ ጽርግያ ውድድር እዩ 

ክዛዘም። ኣብዚ ውድድር እትሳተፍ ሃገራዊት 
ጋንታ ኤርትራ ድማ፡ ክብራ ንምዕቃብ ክትኣቱ 
እያ። ነዛ ውድድር ክትዕወተላ ልዑል ግምት 
ዝወሃባ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ዝሓለፈ ዓመት 
ኣብ ግብጺ ኣብ ዝተኣንገደ ውድድር ብመንገዲ 
- ሄኖክ ምሉእብርሃን ዘውዲ ሻምፕዮንነት 
ከምዝደፍአት ይዝከር። 
  ኤርትራ፡ ነዚ ውድድር ብተኸታታሊ 

ህላውነት ኣትሱ የጠራጥርህላውነት ኣትሱ የጠራጥርዝሓለፈ ሰኑይ፡ ኣብ ቱርኪ ድሕሪ ዘጋጠመ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብቲ ተደፊኑሉ ዝነበረ 
ፍርስራስ ብሂወት ተሳሒቡ ከምዝወጸ ዝተነገረሉ 
ጋናዊ ተጻዋታይ - ክሪስቲያን ኣትሱ፡ ኣበይ ከምዘሎ 
ከምዘይፍለጥ ንወኪሉን ፕረዚንደት ክለቡን 
ብምጥቃስ ጋዜጣ ቢቢሲ ሓቢራ።
  ብመሰረት ምክትል ፕረዚደንት ክለብ 

ሃታይስፖር - ሙስጦፋ ኦዛት፡ ኣትሱ፡ ንጽባሒቱ 
(ሰሉስ) እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ 

መዓልቲ፡ ጉድኣት ወሪድዎ እዩ ተረኺቡ። ምስኡ 
ተደፊኑ ዝነበረ ዳይረክተር ስፖርት እታ ጋንታ 
ግና፡ ዛጊት ከምዘይተረኽበ ተገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ፡ 
ወኪሉ ይዅን ክለቡ፡ ነቲ ተጻዋታይ ክሳብ ሕጂ 
ከምዘይረኣይዎን፡ ናብቲ ዝተሓበርዎ ሆስፒታል 
ከይዶም’ውን ከምዘይረኽብዎን ሓቢሮም። በዚ 

ድማ፡ ምስቶም ዛጊት ተደፊኖም 
ዘለዉ ተሪፉ ከይህሉ ፈሪሖም 
ኣለዉ - ብመሰረት ቱርካዊት 
ጋዜጣ ሂሪየት።
  ወኪል ናይዚ ተጻዋታይ 

- ናና ሰቸረ፡ “ድሕር’ቲ ክለቡ 
ዝዘርገሓቶ ሓዲሽ ዜና፡ ክሳብ ሕጂ 
ኣበይ ከምዘሎ ኣይንፈልጥን 
ኢና። ክሳብ ዝርእዮ ወይ 

ከኣ ዘዘራርቦ ከኣ፡ ዝኾነ ተወሳኺ ሓበሬታ 
ኣይህብን እየ” ኢሉ። ዶክተር ናይታ 
ጋንታ ዝኾነ ጉርበይ ካህቨቺ ድማ፡ “ናብ 
ዶርትዮል ሆስፒታል ከምዝተወስደ ሰሚዕና፡ 
ግና ክንረኽቦ ኣይከኣልናን። ኣብዛ እዋን’ዚኣ፡ 
ታነር (ዳይረክተር ስፖርት)ን ኣትሱን 
ከምዘይተረኽቡ ተቐቢልናዮ ኣለና - ዘሕዝን 
ድማ እዩ።” ኢሉ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣምባሳደር ጋና 
ኣብ ቱርኪ፡ በዚ ጉዳይ ተደናጊሮም ከምዘለዉ 
ሓቢሩ።
  ኣብ ፕሪመር ሊግ ምስ ብርክት ዝበላ 

ክለባት ዝተጻወተ - ኣትሱ፡ ሰንበት ምሸት 
(ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ሓደጋ ዘጋጠመላ) 
ጋንታኡ ንካሲምፕሳ 1ብ0 ክትስዕራ እንከላ፡ 
ነታ ሸቶ ባዕሉ እዩ ኣመዝጊቡዋ ነይሩ።

ጨንፈር ኮምሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ፡ “ሓያል 

ውዳበ ንዕብየት ስፖርት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ 

ኣብ ከተማ መንደፈራ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉባኤ 

ኣቃኒዑ።

  ኣብቲ ሓለፍቲ ትካላት መንግስትን ኮሚተ 

ፈደረሽናት ስፖርት ናይቲ ዞባን ዝተረኽብሉ 

ኣጋጣሚ፡ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት 

ብፈደረሽናት ኵዕሶ እግሪ፡ ኵዕሶ መርበብ፡ ኵዕሶ 

ሰኪዐት፡ ኣትለቲክስ፡ ኢንዶር ጌምስ፡ ከምኡ’ውን፡ 

ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዝተዓሙ 

ንጥፈታት ስፖርት ብኣቦ-መንበራት ናይተን 

ፈደረሽናት ቀሪቡ።

  ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ባህልን 

ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ኣብ 

ዘስመዖ ቃል፡ ዕቑር ዓቕሚ ስፖርታውያን ናይቲ 

ዞባ ንምምዝማዝ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብኹለን 

ፈደረሽናት ዝምስገን ስራሓት ከምዝተዓመ 

ገሊጹ። ንሱ ቀጺሉ፡ ብፍላይ ተሳትፎን ብቕዓትን 

ደቂ ኣንስትዮ ክብ ንምባል ብዝተኻየዱ ጻዕርታት፡ 

ኣብዚ እዋን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ 

ዓውድታት ክብ ኢሉ ከምዘሎ ኣብሪሁ።

  ኣቶ ኣብርሃም ብዘይካ’ዚ፡ ስፖርታዊ 

ውድድራት ልዑል ገንዘባዊ ባጀት ዝሓትት 

ዓውዲ ብምዃኑ፡ ተወዳዳርነት ንምርግጋጽ ኣብ 

ዝካየዱ ስራሓት በዳሂ ከምዝገብሮ ብምግላጽ፡ 

ህዝቢ ናይ’ቲ ዞባ ንመዓላ ስፖርት ኢሉ ዝገብሮ 

ኣበርክቶ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ተካእቲ 

ስፖርታውያን ኣብ ምፍራይ ባይታ ከምዝፈጠረ 

ሓቢሩ።

  ኣብቲ ብፈደረሽናት ዝቐረበ ጸብጻብ፡ 

ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት ፈደረሽናት 

ቅድድም ብሽክለታን ኣትለቲክስን ብደረጃ 

ሃገር ዓቢ ውጽኢት ዝተረኽቦም ውድድራት 

ምንባሮም ተገምጊሙ። ኣብ ኵዕሶ ሰኪዐት፡ ኵዕሶ 

መርበብ፡ ኵዕሶ እግሪ ድማ፡ ብሃገር ደረጃ 

ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ንቐጻሊ ዘተባብዕ 

ውጽኢት ከምዝተመዝገበ ክግለጽ እንከሎ፡ 

ኣብ ቀጻሊ ሕቶ ትሕተ ቅርጺታት ስፖርትን 

መሳለጥያታትን ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ክስራሓሉ 

ተማሕጺኖም።

  ተጋባእቲ ብወገኖም፡ ስፖርታዊ 

ንጥፈታት ውሑስ ኮይኑ ንኽቕጽል ኣብ 

መደባት ግራስ-ሩት ብዝሓየለ ክስራሕ፡ ንደቂ-
ኣንስትዮ ንምትብባዕ ተባሂሉ ዝተሰርዐ መደብ 

20 ሚእታዊት ውጽኢቱ ኣተባባዒ ስለዝኾነ 

ክድፍኣሉ ተማሕጺኖም። ብዘይካ’ዚ፡ ስፖርታዊ 

ንጥፈታት ኮማዊ ሰረት ዝሕዘሉ ባይታ ክስርሓሉ፡ 

ናይ ሰነዳ መሳርሒታት ክዳለወሉ፡ ናይ ዕድመ 

መቈጻጸሪ ክስርሓሉ፡ ካላንደር ውድድራት 

ኣቐዲሙ ክውሃብን ምስ ካላንደር ሚኒስትሪ 

ትምህርቲ ብዝጥዕም ክዳሎን ዝብሉን ካልኦትን 

ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም።

  ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ 

ተስፋጽዮን ብወገኑ፡ ምሕያል ስፖርት ኣብ 

ሓንቲ ሃገር ዘለዎ ረብሓታት ብቐሊሉ ዝግለጽ 

ከምዘይኮነ፡ ነፍሲ-ወከፍ ንኡሳን ዞባታትን 

ፈደረሽናትን - ኣብ ዞባአን ጥራይ ከይተሓጽራ 

ክሳብ ብደረጃ ሃገርን ኣህጉርን ዓለምን ክሓስባ 

ኣዘኻኺሩ። ኣቶ ሃብትኣብ ቀጺሉ፡ ትሕተ 

ቅርጺ ስፖርት ብገንዘብ ዝህነጽ ምስ ህሉው 

ኩነታት ሃገር ኣብ ዝጥዕም ዝጣጣሕ ስለዝኾነ፡ 

ዓቕሚ-ሰብን ደረጃ ንቕሓትን ስፖርታውያን 

ኣብ ምዕባይ ኩሉ ማሕበረ-ሰብ ስፖርት 

ክሰርሓሉ ዝግባእ ንጥፈት ምዃኑ ኣነጺሩ።

  ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ 

ዓመታት ንዘገልገሉን ግዜኦም ዘብቀዐን ኣባላት 

ፈደረሽን፡ ዝተዳለወሎም ናይ ምስጋና ወረቐት 

ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ድሕሪ ምቕባል፡ 

ኣብ ቀጻሊ ንዝካየድ ምርጫ ክማልኡ ዘለዎም 

ሕጋጋትን ቅጥዕታትን ብዝምልከት ብሓደሽቲ 

ኣባላት ኮሚተ ምርጫ ንተጋባእቲ ከምዝቐረበ 

ካብቲ ዞባ ዝበጽሓና ዜና የረድእ።

ክትዕወተሉ ከምዝጸንሐት ዝፍለጥ 
ኮይኑ፡ ኣብ 2010፡ 2011፡ 2012፡ 
2012 ብተኸታታሊ ብመንገዲ - 
ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡ ናትናኤል 
ብርሃነ፡ ናትናኤል ብርሃነ፡ ተስፎም 
ዑቕባማርያም ተዓዊታትሉ ነይራ 
እያ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 2018ን 2019ን 
ኣከታቲላ ብመንገዲ ኣማኑኤል 
ገብረእግዚኣብሄርን መኽሰብ ደበሳይን 
ሻምፕዮን ኮይና እያ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 
2011ን 2012ን ኣከታቲሉ ዝተዓወተ 
- ናትናኤል ብርሃነ፡ “እቲ እንኮ 
ኣከታቲሉ ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ” 
ተባሂሉ ብኽብሪ ይጽዋዕ። እዛ 
ጋንታ፡ ኣብ 2015 ብመንገዲ ተስፎም 
ሻምፕዮን ድሕሪ ምዃና ጥራይ እያ፡ ደጊማ 
ዘይተዓወተት። ተስፎም ግና፡ ዋላ’ኳ ኣከታቲሉ 
ኣይተዓወት፡ ክልተ ግዜ ሻምፕዮን ብምዃኑ 
ምስ ናትናኤል ተመዓራርዩ ኣሎ። ኣብዚ 
ውድድር፡ ናትናኤልን ተስፎምን ጥራይ እዮም 
ከክልተ ግዜ ተዓዊቶም። 
  ኣብዛ 150 ኪሎሜተር እትሽፍን ውድድር 

ከኣ፡ ተመሳሳሊ ታሪኽ ክስነድ ትጽቢት ኩሉ 
ኤርትራዊ እዩ። ክብሩ ንምዕቃብ ዝኣቱ - ሄኖክ 
ከኣ፡ እንተተዓዊቱ ምስ ታሪኽ ናትናኤልን 
ተስፎምን ክመዓራረ እዩ። ደጊሙ ናብዚ 
ውድድር ተመሊሱ ዘሎ - ናትናኤል ድማ፡ 
ተወሳኺ ቅያ ክሰርሕ ትጽቢት ይግበር። በዚ 
ኮይኑ በቲ ግና፡ እዛ ጋንታ፡ ክብራ ክትዕቅብ እዩ 
እቲ ዝዓበየ ዕላማኣ። ጽቡቕ ዕድል!



Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ሮራ መንሳዕ ቁ.ገዛ 19 ፊትፋብሪካ ሚዛን ኢያሱ 07463110

ዕለትዕለት

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ         ቁ.ቴሌፎን 127565 

ፋርማሲ ሰላማዊ 10/2/2023
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ሰሜን ኮርያ - ንዝኽሪ መበል 75 ዓመት ‘ምምስራት ሓይልታት’ ወተሃደራዊ ሰልፊ ቀሪቡ
ሰሜን ኮርያ፡ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 

75 ዓመት ምምስራት ሓይልታት ናይ’ታ 
ሃገር ዓቢ ወተሃደራዊ ሰልፊ ከምዘካየደት 
ተገሊጹ። 
ኣብቲ ወተሃደራዊ ሰልፊ፡ ካብ’ቶም 

ቅድሚ ሕጂ ዘማዕበለቶም ኑክሌሳዊ 
ሚሳይላት ብዓይነቱ ዝተፈልየን ዝገዘፈን 
ምዃኑ ዝተገልጸ - ኣህጉራት ሰንጢቑ 
ክውንጨፍ ዝኽእል ባለስቲክ ሚሳይል 
ዝርከቦም ሓያለ ምዕቡላት ኣጽዋር 
ንምርኢት ከምዘቕረበት ተሓቢሩ።
መንግስታዊ ማዕከን ዜና ናይ’ታ ሃገር - 

ከይ.ሲ.ኤን.ኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብቲ 
ወተሃደራዊ ምርኢት፡ ታክቲካዊ ኑክሌሳዊ 

ሚሳይላትን ኣህጉራት ዝስንጥቑ ባለስቲክ 
ሚሳይላትን ዝርከቡዎም ዝተፈላለዩ 
ኑክለስያዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኣጽዋር 

ቀሪቦም ከምዝነበሩ ገሊጹ።
ኣብቲ ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ዝተኻየደ 

ወተሃደራዊ ምርኢት፡ ብዘይካ’ቲ ሓድሽ 

ምዃኑ ዝተገልጸ ባለስቲካዊ ሚሳይል፡ 
ካልእ ‘ህዋግሶንግ-17’ ዝዓይነቱ ኣህጉራት 
ሰንጢቑ ዝኸይድ ባለስቲክ ሚሳይል’ውን 
ንምርኢት ከምዝቐረበ ተጠቒሱ።
ኣገልግሎት ዜና ናይ’ታ ሃገር ኣብቲ 

ብትዊተር ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ “እቲ 
ወተሃደራዊ ምርኢት፡ ሰሜን ኮርያ 
እተማዕብሎ ዘላ ሓድሽ ቴክኖሎጂያዊ 
ሚሳይል ንዓለም ንምርኣይ ዝግበር ዘሎ 
ጻዕሪታት እዩ፡” ክብል ጸብጺቡ።
ሰሜን ኮርያ፡ ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ሒደት 

ዓመታት ምስዚ ናይ ሎሚ ሓዊስካ 
ኣርባዕተ ግዜ ወተሃደራዊ ምርኢታት 
ኣካይዳ ከምዘላ ጸብጻባት የመልክቱ።

እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምርኢት፡ 
ሰሜን ኮርያ ንኲናት ድልውነታ 
ንምርግጋጽ ክትብል እተካይዶ 
ወተሃደራዊ ልምምዳት ዝያዳ ከተስፍሖን 
ከተሐይሎን ምዃና ድሕሪ ምግላጻ’ዩ 
ዝካየድ ዘሎ።
እታ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐት ሃገር፡ 

ኣገደስቲ ሃገራዊ በዓላትን ፍጻመታትን 
ንምዝካር ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ 
ምርኢታት ከምእተካይድ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ 
እቲ ምርኢታት፡ ኣብ ምምዕባል ባሊስቲክ 
ሚሳይላትን ኑክሌሳዊ ኣጽዋርን ዘለዋ 
ዓቕሚ ከተላሊ ሓጋዚ ምዃኑ ክኢላታት 
ናይቲ ዓውዲ የረድኡ።

ኮንጎ - ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም
ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ደ.ሪ.ኮንጎ ዓስኪሮም 

ዝርከቡ ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ልዕሊኦም ድሕሪ 
ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ዘካየድዎ ናይ 
ተዅሲ ልውውጥ፡ ሸሞንተ ሰላማውያን 
ሰባት ከምዝቐተሉ ተሓቢሩ።
ኣብቲ እቶም ወተሃደራት ዘካየድዎ ናይ 

መጠንቀቕታ ምዃኑ ዝተገልጸ ተዅሲ፡ 

ካልኦት 28 ሰባት’ውን ከምዝቖሰሉ ሰብ-
መዚ ናይቲ ከባቢ ገሊጾም።
እቶም ወተሃደራት፡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል 

ከተማ ጎማ ናይ ኮለላ ተልእኾኦም ፈጺሞም 
ናብ ቦታኦም እናተመልሱ እንከለዉ 
እቲ መጥቃዕቲ ከምዘጋጠሞም፡ ኣዘዝቲ 
ናይ’ቶም ወተሃደራት ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ 
ኣመልኪቶም።

ብተወሳኺ፡ በቲ መጥቃዕቲ ኣርባዕተ ናይ 
ጽዕነት ማካይን’ውን ከምእተቓጸላ፡ እቶም 
ኣዘዝቲ ሓቢሮም።
እቲ መጥቃዕቲ፡ ኣብ ‘ካንያሩቺንያ’ 

ዝተባህለ ኣሽሓት ተመዛበልቲ ተዓቚቦም 
ዝርከብሉ ከባቢ ከምእተኻየደ’ዩ ዝግለጽ 
ዘሎ።
ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ዓለምና ዝዓበዩ 

ተልእኾታት ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ 
‘ሞኑስኮ’፡ ካብ 1999 ጀሚሩ ኣብ ደ.ሪ.ኮ 
ዓስኪሩ ከምዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ካብ 
ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋጽኡ ኣስታት 16 
ሽሕ ወተሃደራት ዝሓቘፈ ምዃኑ ጸብጻባት 
ይጠቕሱ።
እንተኾነ፡ ኣብ ምምካት እቶም ኣብ 

ምብራቓዊ ክፋል ናይ’ታ ሃገር ዝንቀሳቐሱ 
‘ኤም-23’ ዝተባህሉ ዕጡቓት ተቓወምቲ 
ዝጥቀስ ኣበርክቶ ብዘይምግባሩ፡ ካብ 
ዜጋታት ኮንጎ ተደጋጋሚ ተቓውሞታት 
ከጋጥሞ ምጽናሑ ይሕበር።

ቱርኪ - ቊጽሪ መወትቲ ‘ምንቅጥቃጥ ምድሪ’ ልዕሊ 17 ሽሕ በጺሑቁጽሪ ናይ’ቶም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ 
ቱርኪን ሰሜናዊ ክፋል ሶርያን ብዝተኸስተ 
7.8ን 7.5ን ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ ብርቱዕ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሞቱ ሰባት፡ ልዕሊ 17 
ሽሕ ከምዝበጽሐ ተገሊጹ።
በዚ መሰረት፡ ቁጽሪ መውትቲ - ኣብ 

ቱርኪ  ናብ ልዕሊ14 ሽሕ ክድዪብ እንከሎ፡ 
ኣብ ሶርያ ድማ ልዕሊ 3 ሽሕ በጺሖም 
ኣለዉ።
ቊጽሪ ግዳያት ብናህሪ ዝውስኸሉ ዘሎ 

ቀንዲ ምኽንያት፡ እቲ ድሕሪ ሓደጋ 
ዝተኻየደ ናይ ህይወት ምድሓን ንጥፈታት 
ኣዝዩ ስለዝደንጎየን መንግስቲ ድኹም 
ምድላው ስለዝነበሮን ከምዝዀነ፡ ዝተፈላለዩ 

ወገናት ቅሬታኦም የስምዑ ኣለዉ።
ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጠይብ 

ኢርዶጋን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ መንግስቲ 
ኣብቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ንጥፈታት፡ 
ገለ ጸገማት ኣጋጢሞምዎ ከምዝነበሩ ድሕሪ 
ምጥቃስ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ግን እቶም ጸገማት 
ተወጊዶም ከምዘለዉ ሓቢሩ። 
እቲ ፕረዝደንት ወሲኹ፡ በቲ ባህርያዊ 

ሓደጋ ኣዝዩ ኣብ ዝተሃሰየ ከባቢታት 
ምብጻሕ ከካይድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ።
ድሕሪ’ቲ ሰኑይ ዘጋጠመ ክልተ 

ተኸታታሊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ነቶም 

ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ህንጻታት ተደቢኖም 
ዝርከቡ ኣሽሓት ሰባት ብህይወት ናይ 
ምድሓን ተስፋ እናማህመነ ይመጽእ 
ምህላዉ እዩ ዝግለጽ።
ብተወሳኺ፡ በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት 

ኣዝየን ኣብ ዝተሃስያ 10 ዞባታት ቱርኪ 
ንሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ ህጹጽ ናይ ሓደጋ 
እዋን ተኣዊጁ ኣሎ።
ተመራመርቲ ስነ-ምድሪ ኣብ ዝሃብዎ 

ሓበሬታ፡ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ኣብ 
ቱርኪ ኣቐዲሞም ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ 
ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ገሊጾም።

ዩክሬን፡ ካብ ፈረንሳን ጀርመንን ነፈርቲ-ውግእ ሓቲታፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ፡ 

ፈረንሳን ጀርመንን ነታ ሃገር ነፈርቲ-ውግእ 

ብሓገዝ ክልእካላ ዝጠልብ ሕቶ ከምዘቕረበለን 

ተገሊጹ።

እቲ ፕረዚደንት ነዚ ሕቶ’ዚ ዘቕረበ፡ ዝሓለፈ 

ረቡዕ ኣብ ፈረንሳ ምስ መራሕቲ ክልቲአን 

ሃገራት ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ። 

ንሱ ድሕሪ’ቲ ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 

ዩክሬን ካብ ሃገራት ምዕራብ ብሓገዝ እትረኽቦ 

ናይ ነፈርቲ ውግእን ናይ ነዊሕ ርሕቀት 

ሚሳይላትን፡ ኣብ ርእሲ እተን ተመባጺዐናላ 

ዘለዋ ‘ሌፓርድ 2’ ዝዓይነተን ታንክታት 

ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ።

ሰለስቲኦም መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝሃብዎ 

ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ፈረንሳን 

መራሕቲ ፊሊፒንስን ጃፓንን ርክብ ኣካዪዶም
ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ፈርዲናንድ ማርኮስ፡ 

ናብ ጃፓን ብምምራሕ ምስ ቀዳማይ 
ሚኒስተር ጃፓን ፉሚዮ ኪሺዳ ተራኺቡ 
ይዘራረብ ከምዘሎ ተገሊጹ። 
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም፡ 

ወተሃደራት ጃፓን ኣብ ፊሊፒንስ ልምምድ 
ከካይዱ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ፊሊፒንስ 
ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት 
ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ዘኽእሎም ስምምዓት 
ክፈራረሙ ምዃኖም ይሕበር ኣሎ።
እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ፡ ክልተአን 

ሃገራት ናይ ምክልኻል 
ዓቕመን ዘጐልብት 
ወተሃደራዊ ስምምዓት’ውን 
ክፈራረሙ ትጽቢት 
ይግበር።
ፕረዚደንት ማርኮስ ናብ 

ጃፓን ዘምርሐ፡ ምስ ጸሓፊ 
ክፍሊ ምክልኻል ኣመሪካ 
ሎይድ ኦስቲን ተራኺቡ፡ 
ኣመሪካ ናብ ወተሃደራዊ 

መዓስከራት ፊሊፒንስ ክትኣቱ ዘፍቅድ 
ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራሙ እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ፕረዚደንት ማርኮስ ምስ ካልኦት 

ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ’ውን 
ተመሳሳሊ ስምምዓት ክኽትም ከምዝኽእል 
እዩ ዝእመት ዘሎ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት’ውን፡ ጃፓንን ፊሊፕንስን 

ብደረጃ ሚኒስተራት ምክልኻልን ጉዳያት 
ወጻኢን ኣብ ዘካየድኦ ኣብ ጸጥታ ዘተኰረ 
ናይ መጀመርታ ርክብ፡ ወተሃደራዊ ሽርክነተን 
ንምዕባይ ተሰማሚዐን ምንባረን ይዝከር።

ጀርመንን ንዩክሬን ታንክታት፡ ዘመናውያን 

ነፈርቲ-ውግእን ንነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ 

ሚሳይላትን ክቕርባላ ምዃነን ድሕሪ ምሕባር፡ 

እቲ ሓገዝ፡ ኣብቲ ኣንጻር ሩስያ እተካይዶ 

ዘላ ውግእ ላዕለዋይ ኢድ ንምሓዝ ከኽእላ 

ምዃኑ ዘለዎም እምነት ገሊጾም።

ፕረዚደንት ዘለንስኪ ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ብራስለስ 

ምስ መራሕቲ ሕብረት-ኤውሮጳ ርክብ ኣብ 

ዘካየደሉ እዋን፡ ብጉዳይ ሓገዝ ነፈርቲ ውግእ 

ከምእተዛተየ ጸብጻባት ኣመልኪቶም።

ፕረዚደንት ፈረንሳ ኤማኑኤል ማክሮን፡ 

ድሕሪ ምውላዕ ኲናት ዩክሬንን ሩስያን 

ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን 

ብቴሌፎን ብዝገብሮ ዝነበረ ተደጋጋሚ 

ርክባት፡ ፕረዚደንት ዘለንስኪ ቁጥዐኡ ይገልጽ 

ምንባሩ ኣይርሳዕን።

ብዘይካ’ዚ፡ ብሪጣንያ እውን ብተመሳሳሊ 

ንዩክሬን ወተሃደራዊ ሓገዛት ከትቅርበላ 

ፕረዚደንት ዘለንስኪ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ።

እንተዀነ ሩስያ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ 

ንዩክሬን ናይ ነፈርቲ-ውግእ ሓገዝ ዘቕረበት 

ዝዀነት ሃገር፡ ተሪር ግብረ-መልሲ ክወሃባ 

ምዃኑ ደጊማ ኣጠንቂቓ። 

እቲ ካብ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን 

ክጓረት ዝኽእል ተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓገዝ፡ 

ኣብ ሚዛን ናይቲ ብዝሓየለ መልክዑ ዝቕጽል 

ዘሎ ኲናት ከምጽኦ ዝኽእል ዝዀነ ለውጢ 

ከምዘይህሉ ድማ፡ እታ ሃገር ኣብ መግለጺኣ 

ወሲኻ ኣመልኪታ።
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