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ሓበንን ዮውሃንስን ዝነኣድ
ብቕዓት ኣርእዮም

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ዘቤታዊ ምዕባለታት ዘተኮረ ቃለ-መሕትት ኣካይዱ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ብ7 ለካቲት
ንማዕከናት ውሽጢ ሃገር ዝሃቦ ኣብ
ዞባዊ ምዕባለታትን ጽልዋኡን ዘተኰረ
እዋናዊ ቃለ-መሕትት፡ ብ9 ለካቲት
እውን ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት መብርሂ
ሂቡ።
ኣብ’ቲ ካልኣይ ክፋል ቃለ-መሕትት፡
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ኩነታት
ደሞዝ፡ መንበሪ ኣባይቲ፡ ወፍሪን ካልእን
መሊሱ።
ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ
ዝምልከት፡ ካብ ድሕሪ ሓርነት ጀሚሩ
ንነዊሕ ዝኸደ ደሞዝ ሰራሕተኛታት
መንግስቲ - ብመንጽር ክብሪ ዋጋ
መነባብሮ፡ ስማዊ ምንባሩ ጠቒሱ፡
ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ስለዘይክእል ምስ
ምቕያር ሓድሽ ባጤራ፡ ስርዓተ-ደሞዝ
መድረኽ ብመድረኽ ክመሓየሽ
ከምእተወሰነ፣
ንኹሉ
መምዘኒ
ረቛሒታት ዘማልእ ስርዓተ-ደሞዝ ናይ
መወዳእታ መልክዑ ክሳብ ዝሕዝ ከኣ፡
በቲ ዝተሓተ ንምጅማር፡ ካብ 1800
ክሳብ 4000 ዝዝርጋሕ 5 መሳልል ዘለዎ
መበገሲ ደሞዝ ሲቪላዊ ኣገልግሎትን
ሰራዊትን ከምዝተኣታተወ ኣረዲኡ።
እዚ እውን እንተኾነ፡ ኣብቲ ቀዳማይ
ባይቶ ዞባ ደቡብ፡ “ዕዙዝ ተሳትፎ
ንምውሓስ ሰላምን ምዕባለን” ኣብ
ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ብ6 ለካቲት
- መበል 19 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ
ከተማ መንደፈራ ኣቃኒዑ።
ኣቦ-መንበር ባይቶ መምህር
ወልዳይ ገብረ፡ ህዝቢ ምዕሩይ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ምሕደራን
ቁጠባዊ ዕብየትን ከምዝረክብን፡ ኣብ
ኩሉ ሃገራውን ዞባውን ዕማማት
ከምዝሳተፍን ንምግባር - ተልእኾ
ኣባላት ባይቶ፡ ብሓፈሻ ድማ ናይ
ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ምዃኑ
ኣገንዚቡ።
መምህር ወልዳይ፡ ኣብ ዝሓለፈ
ዓመት ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ንዘጋጠመ
ባህርያዊ ሓደጋታት ዝናብ ጸያቕ ማዕጺድን ወራር ኣንበጣን
ንምምካት፡ ብምውህሃድ ሓይልታት
ምክልኻል፡ ሚኒስትሪ ሕርሻን
ምምሕዳራትን ንዝተወስደ ዕዉት
ስጉምትታት ኣመስጊኑ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ
ሃብትኣብ ተስፋጽዮን ድማ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ንኡሳን ዞባታት
ካብ ዝቐረቡ ጉዳያት ህዝቢ፡ እቶም

ስ/
ኣ
ክ
ሊ
ሉ
ዘ
ር
እ
ዝ
ጊ

ታሕተዋይ መሳልል ናይ ትግባረ
ሃጓፋት ከምዝጸንሖ ብምሕባር፡ ኣብ
2020 ምስትኽኻል ክግበረሉ ምዃኑ
ኣገንዚቡ። እቲ ምስትኽኻል፡ ካብ
2018 ጀሚሩ ከምዝተግበር ተሓሲቡ፡
ውህሉል ክፍሊት እውን ክወሃብ
ምዃኑ ኣፍሊጡ።

መዓርግ፡
ተሞኩሮ
ስራሕን
ካልእን ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ
መወዳእታ ቅርጺ ስርዓተ ደሞዝ
መጽናዕቲ ክግበረሉ ምጽንሑን፡
ኩነታት ኣፍራይነትን ዕብየት ቁጠባን
ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቀጻሊ
ክትግበር ምዃኑን ሓቢሩ።

ጸገም መንበሪ ኣባይቲ ብዝምልከት
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንምፍታሑ
ብውሽጣዊ ዓቕምን ናይ ደገ
ኩባንያታትን ከምእተፈተነ፣ ዝተጀመረ
ግን ከኣ ዘይተወድአ መደባት
ምህላዉን ጠንቁ ንምፍላጥ ዝተገብረ
ዳህሳስ ከምዘሎን ገሊጹ።

ካብ መፋርቕ 2020 ክሳብ 2021
ብውሽጣውን ዞባዊ ምትሕብባርን
ዝጅምሩ መደባት ብምንጻር ከኣ፡
ፕረዚደንት
ኢሳይያስ፡
ክዉን
ንምግባሮም ሰብኣዊ ዓቕሚ፡ ጥረነገራትን ማሽነሪታትን ምርግጋጽ ወሳኒ
ምዃኑ ኣረዲኡ።

ባይቶ ዞባ ደቡብ፡ መበል 19 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣካይዱ
ልዕሊ 72 ሚእታዊት ከምእተፈትሑ፡
ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ’ቲ ዞባ ዝተሳተፎ
ወፈራ ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡
ምጽጋን ጽርግያታትን ራህያታትን
ከምእተሳለጠ ገሊጹ።
ምእካብ ግብሪ ሕርሻ-ገጠርን
እንስሳ ዘቤትን ከምቲ ዝድለ
ከምዘይተተግበረ ዝሓበረ ኣቶ

ሃብትኣብ፡ ፋሉላት ኣኽላባትን
ብኣኦም ዝስዕብ ሕማም ዕቡድ
ከልቢን
ንምውጋድ
ብዕቱብ
ይስርሓሉ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ኣባላት
ባይቶ፡
ብሓለፍቲ
ክፍልታት
ዞባ፡
ጨናፍር
ሚኒስትሪታት፡ ማሕበራትን ኣካላት
ጸጥታን
ንዝቐረበ
ጸብጻባት

ድሕሪ ምስማዕ፡ ኣብ ኣገልግሎት
መጐዓዝያን መራኸቢታትን፡ ትካላት
ጥዕና፡ ሕርሻዊ ንጥፈታት፡ ዋጋታት
ሃለኽትን ክራይ መንበሪ ኣባይትን
ንዝርአዩ ሕጽረታትን ጉድለታትን
ብዕምቈት ዘትዮምሉ።
ኣብ መወዳእታ፡ ምሩጽ ዘርኢ
ስርናይን ድንሽን ጽቡቕ ውጽኢት

ስለዝሃበ - ሚኒስትሪ ሕርሻ
ንዝርጋሐኡ ክጽዕር፡ ብተበግሶ
ዓድታት
ዝህነጹን
ዝጽገኑን
ጽርግያታት ብማሽነሪታት ክድገፉ፡
ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ልምዓት ክሕይል፡
ቤት-ምኽሪ ከተማታት ክቘሙ
ዝብሉን ካልኦትን ውሳነታትን
ለበዋታትን ኣሕሊፎም።
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መንደፈራ - ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ንመንእሰያት ሰሚናር ኣካይዱ

ስ/
ሸ
ዊ
ት
ገ
ብ
ረ
ብ
ር
ሃ
ን

ማሕበር መማህራን ዞባ ደቡብ፡ ኣብ
ዓዲ-ዃላ ኣስተምህሮ ሂቡ
ሃገራዊ ማሕበር መማህራን ኤርትራ
ጨንፈር ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲዃላ ንዝነጥፉ መማህራን ኣስተምህሮ
ሂቡ።
ኣቦ-መንበር’ቲ ጨንፈር መምህር
ተኸስተ እያሱ፡ ኣብ ዕላማን ንጥፈታትን
ማሕበርን ኣባላት ካብ ማሕበር ብዛዕባ
ዝረኽብዎ ረብሓታትን መብርሂ ሂቡ።

ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ደቡብ ሓላፊ ምምዕባል ዓቕሚሰብ፡ መምህር ወልደገርግስ ሞጎስ ድማ፡
መማህራን ኣብ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን
ተመሃሮ ክዓትቡን፡ ተመሃሮ ብቑዓትን
ሓላፍነታውያን ዜጋታት ኮይኖም
ንኽዓብዩ ኣርኣያ ክኾኑን ከምዝግባእ
ኣገንዚቡ።

ጸሮና - መደባት ልምዓት 2020 ተዘትዪሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና፡ መደባት ልምዓት
2020ን ኣተገባብራኡን ዘተ ተኻዪዱሉ።
ኣብ’ቲ ወከልቲ ህዝቢን ዝምልከተን
ኣካላትን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ኣመሓዳሪ
ንኡስ ዞባ ጸሮና ኣቶ ኢዮብ ተስፋሚካኤል፡
ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡
ንሸሞንተ ዓድታት ምምሕዳር ሎጎሳርዳ ዘገልግል ዲጋ ምህናጽ፡ ልዕሊ 75
ሚእታዊት ህንጻዊ ስርሓቱ ዝተሰላሰለ
ኣዳራሽ ምዝዛም፡ ከምኡ’ውን ምስፋሕ
ኮም ዝሰረቱ መደባት ጽሬት ምስፋሕ
- እቶም ቀዳምነት ዝወሃቦም መደባት

ምዃኖም ገሊጹ።
ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ፡
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣስታት 374 ሚሊሜተር ዝናብ ብምህራሙ፡ ልዕሊ 148 ሽሕ
ኩንታል እኽሊ ክሕፈስ ከምእተኻእለ፡
ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ብዝተኻየደ ጻዕሪ
ድማ - ሞት ኣደን ዕሸልን ከምኡ’ውን
ሕማም ዓሶ ከምዘንቈልቈለ ተሓቢሩ።
ተሳተፍቲ፡ ምዕዳል ጤሳ ክቀላጠፍ፡
መጸበዪ ነብሰ-ጾራት ክስራሕ፡ ዝተተኸለ
ፈልሲታት ግቡእ ክንክንን ሓለዋን
ክግበረሉ ተላብዮም።

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

ቦርድ ምስንዳእ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ተስፋኣለም የማነ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ለይ-ኣውት
ሳምራዊት መለስ
ትንሱእ ፍስሃየ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ሳምራዊት ሃብተ

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ኣቶ ሳልሕ
ኣሕመዲን፡ “ኣበርክቶ መንእሰያት
ሰራሕተኛታት”
ኣብ
ትሕቲ

ኣቑርደት ኣገልግሎት ድጅታላዊ
ቤት-ንባብ ተኣታትዩ

ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ኣቑርደት፡
ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን
ብሓፈሻ፡ ብቕዓት ተመሃሮ ክብ ኣብ
ምባል ድማ ብፍላይ - ልዑል ኣስተዋጽኦ
ዘለዎ ኣገልግሎት ድጅታላዊ ቤት-ንባብ
ተኣታትዩላ።
ኣካያዲ ስራሕ ሮራ ድጅታል ቤት-ንባብ
ኣቶ ክፍሎም ሚኪኤል፡ እቲ ዕላማ - ኣብ
ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዝርከቡ ተመሃሮ ማዕረ
ተረባሕቲ ከምዝኾኑ ብምግባር፡ ብቑዕ
ፍልጠት ዝድልቡሉን ዓቕሞም ዘማዕብሉሉን
ዕድል ንምፍጣር ብምዃኑ፡ ተመሃሮን
ወለድን ብግቡእ ክጥቀሙሉ ኣተሓሳሲቡ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት መምህር
ገብረሚካኤል ኣልኣዛር እውን፡ እቲ ድጅታላዊ
ቤት ንባብ፡ ተመሃሮ ኣብ ቀረባኦም ፍልጠት
ዝድልቡሉን ዓቕሞም ዘማዕብሉሉን ባይታ
ምዃኑ ኣረዲኡ።

ስድራ-ስዉኣት
ንምንባይ ገንዘባዊ
ኣበርክቶ ተገይሩ
ኣብ ኣሻፍንበርግ - ጀርመን ዝነብሩ
ኤርትራውያንኣባላት‘ማሕበር20ሰነ’፡ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኩር - ስዊዘርላንድ፡
ከምኡ’ውን ኣብ በርን - ስዊዘርላንድ ዝነብር
ሓደ ኤርትራዊ፡ 11 ስድራ ስዉኣት ንምንባይ
ገንዘባዊ ኣበርክቶ ከምዝገበሩ፡ ሚኒስትሪ ዕዮን
ማሕበራዊ ድሕነትን ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ‘ማሕበር 20 ሰነ’
ኣሻፍንበርግ - መቐጸልታ ናይተን ንክልተ
ዓመት ዝናበዩወን 16 ስድራ ስዉኣት
4 ብምውሳኽ 2,575 ዩሮ፡ ማሕበረ-ሰብ
ኤርትራውያን ኣብ ኩር 5 ስድራ-ቤት
ስዉኣት ንምንባይ 3,600 ዶላር ኣመሪካ፡
ነባርነቱ ኣብ በርን ዝኾነ ኤርትራዊ ሓንቲ
ስድራ-ስዉእ ንምንባይ 720 ዶላር ኣመሪካ፡
ስሙ ክጥቀስ ዘይደለ ካልእ ኤርትራዊ እውን፡
ሓንቲ ስድራ-ስዉእ ንምንባይ 12 ሽሕ ናቕፋ
ኣታዊ ገይሮም ኣለዉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ካልእ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ
ኤርትራዊ፡ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት
ሓደ ሽሕ ናቕፋ ከምዝወፈየ፡ እቲ ሓበሬታ
ገሊጹ።

ዝብል ኣርእስቲ፡ ንመንእሰያት
ሰራሕተኛታትን ምሩቓት ማእከላይ
ደረጃ ትምህርቲ ካድርን ንኡስ ዞባ
መንደፈራ፡ ብ5 ለካቲት ሰሚናር
ኣካይዱ።

ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ
ዝተኻየደ ሰሚናር፡ ኣቶ ሳልሕ፡
“ታሪኽ ከይፈለጥካ ሃገር ክትርከብ
ስለዘይከኣል፡ መንእሰያት ታሪኽ
ሃገሮም ብዝግባእ ክፈልጡ ኣለዎም”
ኢሉ።
መንእሰያት፡ ወረስቲ ሕድሪ፡
ፍቕሪ ሃገር ዘለዎም፡ ቅቡል ስነምግባር
ዝውንኑ፡
ዝተማህሩን
ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ ስራሕ
ኣበርከትቲን ክኾኑ ከምዝግባእ ድማ
ኣረዲኡ።
ጸሓፊት ህግደፍ ዞባ ደቡብ ወ/ሮ
ኣመተ ንጉሰ፡ ካድር - ቀላስን ኣላዪን
ክኸውን ከምዘለዎ ብምዝኽኻር፡
ንመትከልን
ዕላማን
ማሕበር
ተረዲኦም ንመንእሰያት ከባቢኦም
ክጸልዉን ቀሲሞምዎ ዘለዉ ስልጠና
ኣብ ግብሪ ከውዕልዎን ተላብያ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብትኣብ
ተስፋጽዮን
ድማ፡
ንተማሃሮን
መንእሰያትን ምንቃሕ፡ ምውዳብን
ምዕጣቕን - ኣብ ልምዓት ሃገር ዘለዎ
ኣበርክቶ ልዑል ብምዃኑ፡ ብዝለዓለ
ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሩ።

ካፒተን መንግስትኣብ ህብትዝጊ ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ ካፒተን መንግስትኣብ
ህብትዝጊ ገብረእግዚኣቢሄር፡ ብዝሓደሮ
ሕማም ኣብ ሆስፒታል ሓዝሓዝ ክንክን
ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 60
ዓመት ዕድሚኡ ብ8 ለካቲት ተሰዊኡ።
ኣብ 1975 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ
ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ
ካፒተን መንግስትኣብ፡ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት
ክሳብ ደረጃ ኣዛዚ ሓይሊ - ንህዝቡን ሃገሩን
ብጅግንነትን ተወፋይነትን ዘገልገለ፡ ኣብ
1992 ተጣይሱ መነባብሮኡ ክመርሕ
ዝጸንሐ ሓርበኛ እዩ።
ገዲም ተጋዳላይ ካፒተን መንግስትኣብ
ህብትዝጊ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ፡ ብ9 ለካቲት ፍርቂ-መዓልቲ ኣብ መካነ-መቓብር
ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ካፒተን መንግስትኣብ
ህብትዝጊ ዝተሰምዖ ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ ፈተውቱን መቃልስቱን
“ጽንዓት” ተመንዩ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12፡50
13፡30
13:45
14:25
17:00
17:20
17:30
17:50
18:50
19:20
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
መደብ ስፖርት
ወግዓዊ ጽምብል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል (ድግማ)
ዜና ትግርኛ
ሙ/ድራማ
ዜና ዓረብ
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ
ሙ/ድራማ
ሄሎ ቆልዑ
ዜና ትግረ
ሄራር/ሸካት
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊት ኩነታዊት ፊልም እንዳ ዝማም
ዜና ዓረብ
ኢድኣት
ዜና እንግሊዝ

ብኻልኣይ መስመር ተለቪዥን ኤርትራ ዝፍኖ ፊልም ሰዓት 09፡30 ምሸት ኣሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ

11 ለካቲት 2020 - ገጽ 3

መበል 29 ዓመት ቁ.139

ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ኣይምመጽአን።
ዝዀነ ሰብ ክዛረብ ይኽእል’ዩ፣ ግን
ዘይሩ ዘይሩ እቲ ሞሳ ናብ ህዝቢ እዩ
ዝምለስ። ናይ ዕጥቂ፡ ናይ ንቕሓት፡ ናይ
ኣወዳድባን ካልእን ረቛሒታት ክንጠቅስ
ንኽእል ኢና። ግን ትሪ (Resilience)
እዩ። ሕብረተሰባት ባህሊን ተመኵሮን
እናኣዋህለሉ፡ ትምህርቲ እናተማህሩ
ውህደቶም እናሐየሉ ክኸዱ ከለዉ፡
ናይ ብሓቂ ሃገር ምህናጽ ንሱ እዩ።
ክንንየተሉ ኣይግበኣናን እዩ - ግን
እቲ ሓቂ ንሱ እዩ። እዚ ኣብ ሓደ
ጸቢብ ቦታ፡ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ፡
ብጂኦፖለቲካዊ ኩነታቱ ሓያል ዝዀነ
ጂኦግራፍ ዝነብር ህዝቢ፡ ናይ ሰማንያ
ዓመታት ተመኵሮ ሓሊፉ ኣብ’ዚ
ምብጽሑ፡ ናይ ብሓቂ መወዳድርቲ
ዘለዎ ኣይኰነን። ውህደት፡ ንቕሓት፡
ሓይሊ መኸተ ናይ’ዚ ህዝቢ . . .
ድምር ውጽኢት ናይ’ቶም ዝነበሩ
ምዕባለታት እዩ።
እዚ ታሪኽ፡ ተመሊሱ ንዘጋጥሙ
ብድሆታት ክምክት ምኽኣሉ ከገርም
ኣይክእልን። ግን ናይ ብሓቂ ቅያ
እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። እዚ
ምስ ከባቢና፡ ምስ ሱዳን፡ ኢትዮጵያን
ሶማልን ኣነጻጺርና ክንርእዮ ንኽእል
ኢና። ኩላትና ኣብ ሓደ ከባቢ ዘለና
ህዝብታት ኢና’ኮ - ብዙሕ ዘገርም
ፍልልይ የብልናን። ግን፡ ህዝቢ ኤርትራ
ክሳብ ክንድ’ዚ ዝኣክል ተጽዕኖ፡ ውዲት፡
ሸርሒ መኪቱ።
ኣብ’ዚ 20/30 ዓመታት ብፍላይ፡
ብዝተፈላለየ ጥሩፍ ኣተሓሳስባታት፡
ናይ’ቲ ህዝቢ ውህደት ንምዝራግን
መሳርዑ ንምድኻምን ዘይተፈተነ

ዘይሩ ዘይሩ ናይ’ዚ ህዝቢ
ሓይሊ እዩ።

ንዓይ ብፍላይ መዋእል ኣሕሊፈሉ
እንከለኹ፡ መመሊሱ ዘገርም ነገር እዩ።
ነዚ ኩሉ ምፍትታንን ተጻብኦን ከመይ
ኢሉ ክሓልፎ ከም ዝኸኣለ፡ ኣብ
ውሽጢ ስለዘለና ኣቃሊልና ክንርእዮ
ንኽእል ንኸውን። ግን ፍንትት ኢልካ
ኣማዕዲኻ ክትርእዮ እንተደኣ ኮይንካ፡
ኣንጻር’ዚ ህዝቢ ዝቐንዐ ውዲት፡
ሸርሒታት ተጻብኦታት፡ ደሚርካ
ደሚርካ እንተ ርኢኻዮ - ካልእ ህዝቢስ
ክጻወሮዶ ምኸኣለ? የብለካ ሓደ ሓደ
እዋን። ክብደቱ ቀሊል ኣይኰነን ቀጻሊ’ውን ዘሎ እዩ።
ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ተጻብኦ
ከም’ዚ ዝኣመሰለ ለውጢ መጺኡ
እንድሕር ኢልና፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ
ዳይናሚክስ ናይ’ቲ በብእዋኑ ዝነበረ
ተጻብኦታትን መኸተታትን መዲብካ
ከተንብቦ ትኽእል። ናይ ተጻዋርነት
ሓይሊ፡ ብተመኩሮ ወይ ብታሪኽ
ዝመጽአ እዩ ኢልና ከነመኽንዮ ንኽእል
ኢና። ምኽንያቱ፡ ‘ሓዊ ንሓጺን የትብዖ’
ከም ዝበሃል፡ ካብ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት
ዓለም ጀሚሩ፡ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት
ሓሊፉ። ውህደትን ሓድነትን ናይ’ዚ
ህዝቢ ከመይ ኢሉ መጺኡ ኢልና
ክንዛረብ እንተደኣ ኮይንና፡ ንድሕሪት
ተመሊስና ኣብነታት ክንርኢ ንኽእል
ኢና።

ፖለቲካ፡ ናይ ቀቢላ ይኹን ካልእ
ዝተፈላለየ ፖለቲካ እውን ሰጊርናዮ።
ካብ ኲናት ሓድሕድን ዘመነክፍልታትን ዝተዋህለለ ተመኩሮ
ቀሊል ኣይኰነን። እዚ ንገዛእ-ርእሱ፡
ነቲ ህዝቢ ኣሐይሉዎ። ንዝተፈላለዩ
ናይ ደገ ሸርሕታት፡ ናይ ምክፍፋል፡
ምትፍናን ፖለቲካታት ብቐሊል ክርዳእ
ሓጊዙዎ። ኣብ ናይ ሓርነት ቃልሲ፡
ብጀካ’ቲ ኣብ ዘመነ ስርዓት ሃይለስላሴ
ብግዳም ዝድረኽ ዝነበረ ሓይሊ፡ እቲ
ዝለዓለ ጫፍ ናይ ወተሃደራዊ መኸተ
- ኣብ ናይ ደርጊ ግዜ እዩ ኢልና
ክንዛረብ ንኽእል ኢና።
ኣብ’ቲ እዋን፡ ናይ ደርግ ሰራዊት
400 ሽሕ በጺሑ ይበሃል። ብናይ
ግዜ መለክዒታቱ እንተ ርኢኻዮ፡
ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ዓመታት፡ ነቲ
ምዕሪት ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ።
ኣብ መንጎ ብዙሕን ውሑድን፣ ኣብ
መንጎ ገጂፍ ዝዓጠቐን ዕጥቂ ዘይብሉን፣
ኣብ መንጎ ኣብ ጸቢብ ቦታ ዘሎን ኣብ
ገፊሕ ቦታ ዘሎን፣ ኣብ መንጎ ናይ ደገ
ዘራያት ዘለዎን ዘራይ ዘይብሉን. . .
ህዝብታት ዝነበረ ምዕሪት፡ ብኸመይ
ክቕየር ተኻኢሉ እንድሕር ኢልካ፡
እንተላይ እዚ ናይ ፈንቅል ስርሒትን
ካልኦት ስርሒታትን፡ ኣብ መድረኻት
ወራራት ዝተቐስመ ተመኩሮ ናይ’ዚ
ህዝቢ ቀሊል ኣይኰነን። ኣብ ልዕሊ
ህዝቢ ዝተፈጸመ ግፍዒ መወዳእታ
ዘይብሉ እዩ። እዚ ንገዛእ-ርእሱ ነቲ
ህዝቢ ኣትሪሩዎ።
እዚ ታሪኽ’ዩ፡ ድሕረ ባይታ እዩ
ክንብል ንኽእል። ኣብ ውሽጢ’ዚ
ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘጋጠመ ግን -

ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም፡
ኤርትራ ንረብሓና ኣይተገልግልን
እያ ስለዝተባህለ፡ መጀመርያ ከም
ዒላማ ወይ ታርጌት ዝተወስደ እቲ
ህዝቢ እዩ። ነዚ ተጨባጢ ክትገብሮ
እንድሕር ኮይንካ፡ ነቲ ህዝቢ ከተዳኽሞ
ኣለካ። ክንደይ ናይ ምክፍፋል ፖለቲካ
ርኢና። ኣብ ናይ መግዛእቲ እንግሊዝ
ዝነበረ እንተደኣ ኣስተብሂልናሉ፡
ከመይ ገይርካ ነዚ ህዝቢ ትመቓቕሎ፡
ኣብ ነንበይኑ መሳርዕ ትበታትኖ? እዩ
ነይሩ። ህዝቢ ነዚ እዩ ሰጊሩዎ። ካብኡ
ዝተቐስመ ትምህርቲ ከኣ ሓይሊ
ሂቡዎ።
ዋላ ኣብ’ቲ ድሕሪኡ ኣብ ሓርነታዊ
ቃልሲ ዝረኣናዮ ናይ ምክፍፋል

እቲ ዝኸፍአ ውዲት ዘለዎ፡ ዘራያት
ዝበዝሑዎ፡ ንህዝብን ሰላሙን ዝዘረገ፡
ዕድላቱ ዘኽሰረ እዩ። ካብ’ዚ ድሕሪ
ናጽነት ዝመጽአ ተጻብኦታት ዝኸፍአ
ኣይረአናን። ህዝቢ ከመይ ገይሩ
ተጻዊሩዎ? ፍልሰት፡ ምብትታን፡ ናይ
ውሽጢ ሃሱሳት. . . ማእለያ ዘይብሉ
ናይ ግዳም ሸርሒታት እናተኻየደ
እንከሎ፡ ምስ’ቲ ውሁብ ዝተወስደ
ተመኩሮ ምናልባት ቀሊል እዩ
ነይሩ። ነዚ ህዝቢ’ዚ ኣየጸግሞን ኢልና
ክንሓስብ ንኽእል - ኣብ ውሽጡ
እውን ስለዝነበርናዮ። ህዝቢ ኤርትራ፡
ኣብ መትከሉ፡ ልኡላውነቱ፡ ሓርነቱን
ናጽነቱን ገጥ ኢሉ እንተዘይምክት፡
እዚ ትማሊ ዝረኣናዮ ለውጢ

ነገር የለን። ብኸመይ ደኣ ክንሰግሮ
ክኢልና? እንተ ኢልካ ግን፡ ዘይርካ
ዘይርካ ሓይሊ ናይ’ቲ ህዝቢ እዩ። እዚ
ሓይሊ’ዚ ኸኣ፡ እኩብ ናይ ታሪኽ
ውህሉል ተመኩሮ ስለዝዀነ፡ ክዕቀብ
ዘለዎ ባህሊ እዩ። ዝዀነ ሓድሽ ተጻብኦ
እውን ዝኸብደና ነገር ኣሎ ኢለ ክሓስብ
ኣይክእልን እየ። ኣብ ሎሚ፡ ጽባሕ፡
ድሕሪ ጽባሕ፡ ኣብ ሓድሽ ወለዶታት
- ብጀካ’ዚ ባህሊ’ዚ ካልእ ዝዀነ ሃብቲ
ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ጸጋ ናይ’ዛ
ሃገር፡ ናይ’ዚ ህዝቢ ንቕሓት፡ ሓይሊ፡
ናይ መኸተ ድሉውነት ስለዝዀነ።
ናይ ቍጠባ፡ ናይ ድሕነት ይኹን ካልእ
ዝተፈላለየ ብድሆታት ክስገር ይከኣል
እዩ። ንመን ኣሚንካ እንተ ተባሂሉ -

ናይ ብሓቂ የገድሰና እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ 20-30 ዓመታት
ዝወሰደ ወይ ዝሰረተ ብሄራዊ (ኤትኒካዊ)
ምትፍናን፡ ቀሊል ሓደጋ ኣይኰነን።
እዚ እናረኣናዮን እናፈለጥናዮን
ዝመጽአ ሓደጋ እዩ። ብኸመይ እንተ
ተባሂሉ፡ እዝከረኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ
1992 ኮንፈረንስ ተሳቲፍና ነይርና።
እንታይ እዩ እቲ ክመጽእ ዝኽእል
ለውጢ? ብኣንጻር ናይቶም እነቕርቦም
እማመታትን ምኽርታትን እዩ ክኸይድ
ጸኒሑ - እቲ ምዕባለታት። በብናትካ
ጣቋ፡ ናትካ ምስምሳት እናፈጠርካ
ማለት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ብሄራዊ
(ኤትኒካዊ) ምትፍናን ከይመጸ እንከሎ፡

ካልኣይ ክፋል

ክቡር ፕረዚደንት፡ ተራ ወይ መኸተ
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሰለስተ
ወለዶታት - ሰማንያ ዓመታት ከመይ
ተንብቦ? ኣብ መጻኢኸ ከመይ እዩ
ክኸውን ትብል?

ሕቶ፡-ክቡርፕረዚደንት
ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ
መሪሕነት
ድሕሪ
ምምጽኡ፡
ዝጸንሐ
ፖለቲካዊ
ቅርጺ
እታ ሃገር መሰረታዊ
ምቅይያር እናተገብረሉ
ዝኸይድ ዘሎ ይመስል።
ኩሉ ሲናርዮታት ኣብ
ግምት ኣእቲኻ፡ ብዛዕባ
እዚ ኩነታት እዝን
ጽልዋኡ ኣብ ኤርትራን፡
ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም
ከምኡ’ውን ጽልዋኡ ኣብ
ዞባና እንታይ ክመስል ይኽእል?
ሓደ ክንርስዖ ዘይብልና፡ ኩሉ ግዜ
ምስ ታሪኽና ናይ መረዳእታ ጸገም
የብልናን። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ
ሰለስተ ወለዶታት ግን፡ ንህይወት
ናይዛ ሃገርን ህዝባን ብቐጥታ ጠንቂ
ናይ ሃስያ ክኸውን ዝጸንሐ፡ ኩነታት
ኢትዮጵያ እዩ። ምናልባት ካብ ድሕሪ
ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣብ ተቐያየርቲ
መንግስታት ወከልቲ ናይ ግዳም
ኣጀንዳታት ዝነበሩ ዝመጸ ምዕባለታት
ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ስለ’ዚ
ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብቐጥታ
ይምልከተና እዩ። እዚ ማለት - ኣብ
ዘየድልየና ጕዳይ ኢድና ነእቱ ማለት
ኣይኰነን። እቲ ሓደጋ ኩሉ ግዜ፡
ብዘይ ምኽንያት፡ ብዘይ ኣበስናሉን
ብዘይንደልዮ መንገዲን ካብኡ
ስለዝመጽኣና፡ ኣብኡ ዘሎ ምዕባለታት

ሰሪሕናሉ ኢና። እዚ ንጃህራ ወይ
ንምንያት ኣይኰነን።
ቅዋም ኢትዮጵያ ምስ ተነድፈ፡
ቅድሚ ካልኦት ሰባት ምርኣዮም
እየ ኣነ ርእየዮ። ርእይቶይ ክህበሉ
ተሓቲተ። ኣብ 1994 ‘ሃይላይት’
እናገበርኩ ደጋጊመ ኣንቢበዮ።
ኣብ መወዳእታ፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ
ዝኸውን ቅዋም ኣይኰነን ኣብ ዝብል
መደምደምታ በጺሐ። ክኸውን እውን
ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ብምስምስ
ናይ ርእሰ-ውሳነ ንሕብረተሰብ ኣብ
ብሄርን እንዳታትን ክትፈላልዮ ዝከኣል
ኣይኰነን። እቲ መርሓ ጎደና፡ ናብኡ
ዘምርሕ እዩ። እቲ ንድፊ፡ ንህዝቢ
ኢትዮጵያ ዝኸውን ኣይኰነን። እዚ
ኣብ መጀመርያ 1994፡ ምርጫ ናይ
1995 ከይተኻየደ እዩ። ኣንጻር እቲ
ሽዑ ዝነበረና መርገጺ ከይዶም።
‘ፈደራላዊ ደሞክራሲያዊ’ ዝበሃል
ቅዋም እዩ መጺኡ። ንህዝቢ ምብትታን፡
ምትፍናንን ንሓድሕዱ ምውጋእን
ዝኣመሰለ ገበን ከይመጽአ እንከሎ፡
ክእለ ነይርዎ። ደሓር ኣብ ልዕሌና
ዝተወሰነ ወይ ዝተበየነ ሸርሒ እውን፡
ካብዚ ዝተበገሰ እዩ። ምኽንያቱ ናይ
ዶብ ወይ ናይ ባድመ ሽግር ክመጽእ
እንታይ ምኽንያት ኣለዎ? ንኢትዮጵያ
በታቲንካ ክትቆጻጸራ ትኽእል ኢኻ
ዝብል ፍልስፍናን ምስኡ ዝኸይድ
ኣተሓሳስባን እዩ ነዚ ናይ ዶብ ሽግር
ኣምጺእዎ። ናይ ዶብ ሽግር ዝበሃል
ኣይነበረን። ዶብ ክሕንጸጽ እንከሎ፡
ንሕና ኣይነበርናሉን - እቶም ዝሕንጽጹ
እዮም ሓንጺጾምዎ። ንሕና ኸኣ ከም
ዝውረስ ወሪስናዮ። ኣብኡ ዘባእስ
ምኽንያት ኣይነበረናን።
እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ
ጸገም፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ
ኣጀንዳ ናይ ሓደ ጸቢብ ጃንዳ እዩ።
ኣብ ሓሓሙሽተ ዓመታት - ማለት
ኣብ 1995፡ 2000፡ 2005፡ 2010፡
2015 ምርጫታት ተኻይዱ ተባሂሉ።
ሕጂ ኸኣ 2020 ኣቲና ኣለና። ሓደ
ዘይንፈልጦ ሓድሽ ነገር ኣይመጽአን።
ከይኰነ እንከሎ ክእለ ነይርዎ። እዚ ግን
ናይ ውሽጢ ናይ ጃንዳ ሓይሊ እውን
ኣይኰነን ናይ ደገ ሰብ ረብሓ ነይሮምዎ
እዮም። ኣጆኻ እናበሉ ዘጣቕዑ። ‘እወ
ከመይ ዝኣመሰለ ፖለቲካ እዩ! እወ
ከመይ ዝኣመሰለ ውርጹጽ ኣካይዳ
እዩ! እወ በሊሕ ኣተሓሳስባ እዩ!’
እናተባህለ መመሊስካ ንሰብ ኣብ ገደል
ዘእቱ ዓይነት ምድፍፋእ ናይ ደገ
ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ
እውን ነይርዎ።
ክሳብ’ቲ ኲናት ምሳና ዝተኻየደ
- ብዘራያት እዩ ተኻይዱ። ሰለስተ
ወራራት ኢልና እንድሕር ንዛረብ
ኴንና፡ ከመይ ኢሉ ከም ዝተኻየደ
ዝርዝራቱ ውሽጢ ውሽጡ ንፈልጦ
ኢና። ናይ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ
ዘቤታዊ ሓይሊ ጥራይ ኣይኰነን።
ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኲናት ነይሩ
ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና።
ሓደ ጸቢብ ጃንዳ ዘምጽኦ ጸገማት
እዩ።
እዚ ሕጂ ንምንታይ እየ ዘምጽኦ
ዘለኹ፡ ስለዝሓረናዮ ወይ ስለዝደለናዮ
ኣይኰነን መጺኡ ንምባል እዩ።
ብቐጻሊ ሽግራት ይፈጥረልና ስለዝነበረ
ናይ ግድን ክንግደሰሉን ክንከታተሎን
ነይሩና - ሕርያ ኣይኰነን ነይሩ። ከምኡ
ስለዝዀነ ኢና ተዋሲእና ሓሊፍናዮ።
ሕጂ እውን እንተዀነ፡ እዚ ክውገን
ዝነበሮ - ከቢድ ዕንወት ዘምጽአ ፖለቲካ
ከመይ ነይሩ? ናበይ ክኸይድ እዩ?
ዝብል ኣተሓሳስባ እውን፡ ክጠፍኣና
ኣይክእልን እዩ። ብዘይካ ሓደ መንገዲ
ካልእ መንገዲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ።
ነዚ ጸቢብ ናይ ኤትኒክ ምክፍፋልን
ምትፍናንን፡ ከም ድላዮም ዝገልጽዎ
ፈሊጣት ኣለዉ። ‘እዚ ደሞክራሲ
እዩ፣ እዚ መሰል ናይ ብሄራት እዩ…”
ክብለካ ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ
ግን፡ ሃገር ኣይኰንካን ትሃንጽ ዘለኻ።
ብዝተፈላለየ ጣቋ ሰብ ነንሕድሕዱ

ኣናቝትካ፡ ናትካ ናይ ገዛእ ርእስኻ
ረብሓ ኢኻ እተቐድም። ዜርካ ዜርካ
ኣብ መወዳእታ ትሰርቕ። ኣብ እዚ
ሕጂ ምናልባት ከም ሕርያ እንታይ
ገደሰና ድላዩ ይኹን፡ ዝመርሐ
ይምራሕ ንሕና እንታይ ኣእተወና
ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ንሱ
ግን ሕርያ ኣይኰነን።
እቲ ንዓና ዘገድሰና እዚ ካብ ክፍላ
2018 ዝመጽአ ክሳብ ሕጂ ዘይኰነ፡ ካብ
ሕጂ ንንዮኸ ናበይ ገጽና ክንከይድ ኢና?
እንታይ ክመጽእ ይኽእል? ከነወግዶ
ወይ ክንሕየበሉ ዝግበኣና ኩነታት
እንታይ ክመስል ክኽእል ኣለዎ? ወይ
ድማ ከይተገራህናን ከይተዳህለልናን
ከነስተባህለሉ ዘለና ጕዳይ እንታይ ኣሎ.
. .? ደሓር ኣብ ክንዲ ልኡም ዝዀነ፡
ንጡፍ ምውሳእ እውን ስለዝሓትተና
እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብሉ
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. . . ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ጕዳያት ኣብ ቅድሜና ስለዝግተሩ፡
ኣብ እዚ ሕጂ ዘሎ ኵነታት ናይ
ብሓቂ እቲ ስክፍታታትና ንሓብኦ
ኣይኰነን። የግዳስ ብልክዕ ናብቲ ዝድለ
ማእዝን ክኸይድ ምእንቲ፡ ብንጥፈት
ክንሰርሓሉ ዘለና ጕዳይ እዩ።
ከምቲ ናይ 1994 ዝበልክዎ ሕጂ
እውን እንተዀነ፡ ነቲ ሽዑ ዝተገብረ
ጸይቂ፡ ከመይ ገይርካ ተሳስዮ ወይ
‘ኣኮመደይት’ ትገብሮ፡ ናይ መንጎመንጎ ዝበሃል ፍታሕ የብሉን።
ሓንሳእ መሪጽካ፡ እቲ ብድሆ ከቢድ
ምዃኑ፡ እቲ ዓቐበት ክድየብ ከም
ዘለዎ ፈሊጥካ፡ ነቲ ዝጸንሐ ባህሊ ወይ
ውርሻ ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ።
በቲ ዝጸንሐ ክትከይድ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ሕብረተሰብ ፈላሊኻ ንሓድሕዱ
ኣናቝትካ ክትነብር ኣይትኽእልን
ኢኻ።
እዚ ሕጂ ኣብኡ ዝኸይድ ዘሎ ናይ
ዓመትን መንፈቕን ምዕባለታት እንተ
ርኢናዮ፡ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ
ሕርያታት ዘሎ ምስሕሓብ እዩ። ናብ
ዝጸበበ ክኸይድ እየ ወይ ነቲ ዝጸንሐ
ክዕቅቦ እየ ዝብል ወገን ኣሎ። ‘ንሱ እዩ
እቲ ዝበለጸ። ንሱ እዩ ደሞክራሲያዊ።
… እናተባህለ ዝዝረበሉ ዘረባታት ነቲ
ዝተሓመሰ መሊስካ ምሕማስ ማለት
እዩ። ካብኡ ክትወጽእ እንተ ዄንካ
ግን፡ ሕርያኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ሕርያ
ምፍላጥ ማለት ከኣ፡ ብዓመት ወይ
ብኽልተ ዓመት ወዲአ እዝን እትን

ክገብርየ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ከቢድ ነገር እዩ።
ኣብ ሕብረተሰብ ዝተዘርአ መርዚ
ክትኣልዮ እንተ ዄንካ፡ እቲ መርዚ
ቀሊል መድሃኒት ኣለዎ ክበሃል
ኣይከኣልን እዩ። ጽቡቕ ተበግሶታት
ናይ በዓል ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር
ኣብይ ኣሕመድ ኣሎ። ናይ ካልኦት
ዝተፈላለዩ ወገናት ጽቡቕ ተበግሶታት
እውን ኣሎ። ኣብ መወዳእታ
ግን፡ ተደሪዑ ናብ ነዊሕ ጕዕዞ ከም
ዝብገስን ንዕኡ ዘድልዮ መርሓ ጎደና
ስኢሉ ተዓጢቑ ክኸይድ ክኽእል
ኣለዎ። እዚ ሕጂ እንርእዮ ዘለና
ዝተፈላለየ ኣቀራርባታት ብነንበይኑ
መግለጺታት ናይ ክልተ ሕርያታት
ምስሕሓብ ስለዝመስል፡ ንሕና ካብ
ካልኦት በሊሕና ወይ ፈሊጥና ዘይኰነ፡

ብጸገምና ተማሂርናዮ ስለዝዀንና፡ እዚ
ጎደና እዚ ኣየዋጽኣናን እዩ። ንዝዀነ
ህዝቢ ኣየወጻጽእን እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኵነታት ጥራይ
ኣይኰነን። እንድሕር ክንርእዮ ዄንና፡
ኣብ ኢራቕ፡ ሶማልያ፡ ሱዳን፡ … ዘሎ
እንታይ ይመስል? እዚ ከባቢና ገና
ኣብ መባእታ ናይ ቍጠባ ምዕባለታት
ዘሎ ሕብረተሰባት፡ ገና ሃገራቱ ክሃንጽ
ዝግብኦ ሕብረተሰባት፡ ሓንሳእ ብስም
ሃይማኖት፡ ካልእ ግዜ ብስም ብሄራት
ዝመጽእ ዕንወት መወዳእታ ዘይብሉ
እዩ። ተመሳሳልነቱ ምናልባት መምስ
ፍሉይነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኵነታት
ክትርእዮ ትኽእል ትኸውን። ናይ
ሶማል ሓደ ቀሊል ኣብነት እዩ። ኣብ
ሱዳን ትማሊ እስላማውያን ኢና
ኢሎም ዝፈጠርዎ ጸገም፡ ኣብቲ ህዝቢ
ዝፈጠሮ ምትፍናን ቀሊል ኣይኰነን።
ነዚ ክትፍውስ ዝግበር ሃለኽለኽ
መወዳእታ የብሉን።
ናይ ካልኦት ካባና ርሑቕ ስለዝዀነ
ፍሉይነት እውን ኣለዎ። እዚ ኣብ
ኢትዮጵያ ዘሎ ግን፡ ኣነ ሰዓት ብሰዓት
ለይትን ቀትርን ክንከታተሎ ዘለና
ጕዳይ እዩ። ብርግጽ ዝያዳ ነቲ ህዝቢ
ዝምልከት ጕዳይ እዩ። እንተዀነ፡
ከም ዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ፡ ኣብ
ካልእ ዓንኬል ወይ ሸንኮለል ክንኣቱ
የብልናን። ‘ንዝመጽአ ክንምክት
ንኽእል ኢና ወይ ክነርዕም ንኽእል
ኢና።’ ኢልና ተኣማሚንና ክንከይድ

ንኽእል ኢና። እቲ ምትእምማን
ግን ንገዛእ ርእሱ ንኸምዚ ዝኣመሰለ
ሓላፍነት ከይንስከም ይኣልየና እዩ
ኢልና ክንወስዶ ስለዘይብልና፡ እቲ
ሕጂ ኣብኡ ዘሎ ብዙሕ ዘረባታት ንዕኡ
ቀዲምናዮ ክንዛረብ ኣይንኽእልን።
ሕጂ መን እዩ ቅኑዕ ዘሎ? መን እዩኸ
ግጉይ ዘሎ? ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን
ማሕበራዊ መራኸቢታትን ማእለያ
ዘይብሎም ዘመተታት እዮም ዝካየዱ
ዘለዉ። ናይ ደገ ፈሊጣት ከኣ ኣለዉ።
ኣነ ንዕኦም ጠንቈልቲ እየ ዝብሎም።
ነቲ ጕዳይ ዝፍሕስዎ ንሳቶም እዮም።
‘ከምዚ እንተዀነ ይሕሸኩም፣ ከምቲ
እንተዀነ ይሕሸኩም’ እናበሉ ነቲ
ምሕንካር መሊሶም ንዘጋድድዎ
ዘለዉ ናይ ደገ ሓይልታት እንታይ
ከምዝብሉ ዘለዉ ክንከታተል ክንክእል

ኣለና። ናቶም ጽልዋ ወይ ሃስያ ነቲ
ናይ ኢትዮጵያ ኵነታት መሊሱ ኣብ
ዝበኣሰ ከየውድቖ ምእንቲ፡ ንዕኡ እውን
ክንምክቶ ኣለና። ሕጂ ነናቱ ግንባራት
እዩ ዘሎ። ኣብ ነንበይኑ ግንባራት
ከነካይዶ ዝግበኣና መኸተ ኣሎ።
ቅድም ቀዳድም ምስቲ ኣብ
ኢትዮጵያ ዘሎ ቅኑዕ ኣተሓሳስባን
ኣካይዳን ዘሎና ምሕዝነትን ዘሎና
ናይ ሓባር ተልእኾን ከነደልድል ናይ
ግድን እዩ። እዚ ኸኣ ናይ ውልቀ-ሰባት
ጕዳይ ኣይኰነን። ናይ ፖለቲካውያን
ሓይልታት ሓላፍነት፡ ናይ ህዝብታት
ሓላፍነት እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ
ህዝቢ እዩ ግዳይ ዝኸውን። ኣብቶም
ናይ ፖለቲካ ሓይልታት በቲ ሓደ
ጎይቶት ኲናት (Warlord) ይመጽኡ፡
በቲ ኻልእ ሰራቒ ይመጽእ፡ በቲ ሓደ
ገለ ይመጽእ። እዚኦም ንህዝቢ ዝውክሉ
ኣይኰኑን። ምኽንያቱ ናታቶም ጕዳይ
ኣይኰነን። ናይ ህዝብታት ጉዳይ እዩ።
ኣብዚ ዞባና ልክዕ ሰላም ክርከብ
እንድሕር ኰይኑ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ
ብሰላም ክነብር ክኽእል ኣለዎ።
ምእንቲ እዚ ዕላማ እዚ ዝዀነ ናይ
ፖለቲካ ሓይሊ ይዅን ናይ ፖለቲካ
ሕርያታት እውን ኣብ ባይታ
ድኽመት እንተ’ልዩ ኰይኑ፡ ንዕኡ ኣብ
ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ። ስለ’ዚ
ንሕና ነዚ ሓላፍነትና ፈሊጥና፡ ኣብ
እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነናትና
ትዕዝብትታት ክህልወና ይኽእል

እዩ። ሕጂ ኣነ ንድሕሪት ተመሊሰ
ክርእዮ እንከለኹ፡ ኣብ ብዙሕ ኣብቲ
ኣቀራርባታት ብስለት ኣሎ ኢልካ
ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ?
እንድሕር ኢልካ ኸኣ፡ እቲ ኵነት
ዝጸልዎ ዘሎ እዩ። ሕማቕ ኵነታት እዩ
ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዩኒቨርሲቲ
ምሁራን ንሓድሕዶም ብብሄር ክበኣሱ
- ከመይ ኢልካ ክትጽበ ትኽእል? ነቲ
ኣተሓሳስባ እቲ በየናይ መጎት ትቕበሎ?
ከመይ ኢሉ ሓደ ምዕቡል ሰብ ወይ
ሕብረተሰብ፡ በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ
ትርከ-ምርኪ ይበኣስ?
እቶም ፈሊጣት ኢና ዝብሉ ንገዛእ
ርእሶም ነዚታት ከማኻንይዎ ዝፍትኑ
ዘለዉ እውን፡ ብሓቂ ጠፊእዎም ድዩ?
ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ.

. . ኢልካ ክትግረም ትኽእል ኢኻ።
እንተዀነ፡ ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥረ
ኵነታት ናይ ዝሓለፈ 20-30 ዓመታት
ኣነጻጺርካ ክትርእዮ ክትክእል ኣለካ።
እዚ ሕጂ ምስ ኵሉ ከም ሕርያታት
ዝቐርብ ዘሎ፡ እቲ ቐጻሊ ዝሕንክር
ዘሎ፡ እቲ ዝጠፈሸ ጃንዳ እዩ። ናቱ
ፕሮግራም፡ ኣጀንዳን ምርጫታትን
ስለዝጠፈሸ፡ ቀንዲ ሓላላኽን ሓንካርን
ኣብ ውሽጢ’ዚ ዘሎ ፖለቲካ ኢትዮጵያ፡
እዚ ጃንዳ እዚ እዩ። ምኽንያቱ፡ ‘ገይም
ኦቨር’ ተወዲኡ ግን ‘ኣይከሰርናን
ኣለና። ከምዚ ክንገብር ኢና።’ ዝብል
ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለዘሎ፡ ነዚ ሕጂ
ዝቀላቐል ዘሎ ሕርያታትን ኣተሓሳስባን፡
ቀንዲ ተዋሳኢ እቲ ጃንዳ ናይቲ ናይ
ብሄራት ምትፍናን ሓይሊ ስለዝዀነ፡
ንዕኡ እውን ብግቡእ ጸግዑ ከም ዝሕዝ
ክግበር ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ
ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኣትዩ ክጻወቶ
ዝኽእል ኣሉታዊ ተራ ምግንዛብ
ዘጸግሞ ሰብ ኣይክህሉን እዩ።
ከመይ ገይርካ ትምክቶ ግን፡
ሕርያኻ
ክትፈልጥ
ይግባእ።
‘ኣይፋል ከነእምኖም ኢና። ከነልዝቦም
ኢና።’ ዝብል ሕርያታት ክሰርሕ
ኣይክእልን እዩ። እቶም ኣብ ደገ፡
‘ኣዕሩኽትኹም ወይ መሓዙትኩም
ኢና፡ ክንሕግዘኩም ኢና፡ ናይ ቍጠባ
ሽግርኩም ከነቃልለልኩም ኢና’ እናበሉ
ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝኣትዉ ዘለዉ
ሓይልታት፡ ነቲ ሕርያታት ክጸልዉዎ
ይፍትኑ ስለዘለዉ፡ እዚ ክግታእ ክኽእል
ኣለዎ። እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ጽቡቕ
ድሌታት፡ ኣብ ድሌታት ጥራይ
ክውሰን ስለ ዘይብሉ፡ ናብ ናይ ብሓቂ
ዘተኣማምን ባይታ በጺሑ እዩ ኢልና
ክንዛረብ ግዜ ከድልየና እዩ።
ኣብ ዘተኣማምን ባይታ ንኽበጽሕ፡
ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀራና
መንገዲ መስርሑ ወዲኡ ክኸይድ
ኣለዎ። ከመይ ገይሩ ነቲ ቀራና
መንገዲ ሰጊሩ ናብ ዝተጸንዐ መርሓ
ጎደና ይቕጽል - ቀሰይ ኢልና ክንርእዮ
ኢና። ሕጂ ሰዓቱ ከይኣኸለ ክንዛረበሉ
ኣጸጋሚ እዩ። ምእንቲ ዕላማታትና
ይኹን ዋላ እቲ እንሰርሖ ክንፈልጥ፡ ነቲ
ኩነታት ብኸምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ
ክንርድኦ ክንክእል ኣለና።

ክቡር ፕረዚደንት ሕጂ’ውን ካብኣ
ከይወጻእና፡ ኣብ ቀጻሊኸ እንታይ
ምዕባለታት ክንጽበ ንኽእል?
ከም ባህሊ ዝተመሃርናዮ እንተደኣ
ኣሎ ኾይኑ፡ ቅድም ኣብ ባይታ ንዘሎ
ኵነታት ምጽናዕ እዩ። እቲ ኣብ ክልላት
ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ምትፍናን፡
ውጽኢት ናይ ዝሓለፈ ዕስራ ወይ ሰላሳ
ዓመታት ተመኩሮ ብሄራዊ ምትፍናን
እዩ። እዚ ብሄራዊ ምትፍናን እንታይ
ይመስል መልክዑ? ኣብ ውሽጢ ሓደ
ብሄር እውን እቲ ምትፍናን ኣይጠፍእን
እዩ። ብታሪኽ ከም ዝተመሃርናዮ ኣብ
ዓበይቲ ብሎካት ዝተርፍ ምትፍናን
የለን። እናተገዝዐ-እናተገዝዐ ናብ
ዝደቐቐ ክሳብ ናይ ገዛውቲ ምፍልላይ
እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣብ
ውሽጢ ብሄር ናብ ቀቢላታት ወሪድካ
ትተፋነን። ጸኒሕካ ናብ እንዳታት

ናብ 8ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ዥ

ሪፖ

ርታ

ፈንቅል - ጸሓይ ወጋሕታ ዝወለደ ስርሒት

ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ-ሃለቃ) ሓርነትን እናሸተተ ወቂባ ትፍሸኽ።

ሓሙስ ምሸት፡ ጉዕዞና ናብታ ክልተ
ወቕቲ ትውንን’ሞ መበል 30 ዓመት
ዝኽራ ተኽብር ዘላ ቦታ’ዩ ነይሩ።
ንምብዓልን ንምስናድን በዓል ስርሒት
ፈንቅል። መሳርሒታትና ኣወሃሂድና
ድማ፡ ናብታ ዙረት ደም ህዝቢ ኤርትራ
ዝኾነት ከተማ ንህንፈፍ። ንፋስ ኣስመራ
ተፋኒና ቤት ገርግሽ እንክንቅልቀል፡
ዝሑልን ሓድሽን ኣየር’ዩ ተቐቢሉና።
በቲ ካብ ከባቢ ዓርበ ረቡዕ ዝጀመረ
ብርቱዕ ግመን ደበናን ዝሑል ኣየርን
መንፈስና እናኣሐደስናን ነቲ መሳጢ
ቅርጺ ተፈጥሮ ብተመስጦ እናተዓዘብናን
ንጉዕዞና ከም ማይ ንሰትዮ። ክሳብ ምስ
ከተማ ጊንዳዕ ፊት ንፊት ንፋጠጥ ድማ፡
ከም እሙን ጓሳ ንጥሪቱ፡ ካብ ምዕጃብና
ኣየቋረጸን። ካብ ነፋሲት ክሳብ ላዕላይን
ታሕታይን ደንጎሎ ብጽጋብ ክራማት
ባሕሪ ተሰንጢቑ ብቐጠልያ ሕብሪ
ተሸፊኑ ይርአ። ብፍላይ ኣእካል ዕፉንን
መሸላን ባህታ ልቢ ብዘረስርስ ግጥም
ኢሉ ይወዛወዝ። ዓይንና ብጽጋብ
መጉስዕ ክራማት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ተፈኽኒኑ እንከሎ፡ ዓቢ ዲጋን
ሰጣሕ ጎልጎል ጋሕቴላይን ከባቢ ዓዲ
ዒለን ማይ ኣጣልን ኣብ ቅድመና
ተሰጢሑ ናብ ዋናታቱ የማዕዱ። ምስ
ፈኲስን ልስሉስን ኪፍኪፍታ ማይ
ድማ ጸጋታት ጽባቐ እናስተማቐርና
ጉዕዞና ንቕጽል።

እቶም ትማሊ ኣውዲቖም ዝወደቑ
ደቃ፡ በጃ ሎሚ ኰይኖም፡ ሰባ ድማ
በብጉጀለ ኣብ ጎደናታታ ብፍስሃ
ይጐዓዙ። ዓሳታት ብግደኦም፡ ብጉጀለ
ጨብረቕረቕ
እናበሉ
ብናጽነት
ይሕንብሱን ይዘናግዑን።
እቲ “ፈንቅል ንልምዓት” ብዝብል
ቴማ ዝተባዕለ ናይ ሎሚ ዓመት በዓል
ስርሒት ፈንቅል፡ ካብ ዕለት 5 ኣትሒዙ‘ዩ
ከም ውድድራት ምሕንባስ፡ ቅድድም
ብሽክለታ፡ ጸወታታት ቮሊቮልን ካልኦት
ስፖርታዊ ንጥፈታትን እናሰላሰለ፡
ድምቀት ክውስኽ ቀንዩ።
ኣብ 7 ለካቲት፡ ሰዓታት ናይ
ንጉሆ፡ ጎደናታት ምጽዋዕ ሓደ ዓቢ
ውድድር’ዩ ኣካዪዱ። ውድድር ጉያ
ፍርቂ ማራቶን (fenkiel east Africa
half marathon)።
ተወዳደርቲ ደቂ-ተባዕትዮን ደቂኣንስትዮን፡ ካብ ዝተፈላለያ ክለባት
ሃገርና ተሓርዮም ዝተሳተፉ ኮይኖም፡
ካብ ሰዓት 6፡30 ክሳብ 9 ቅ/ቐ እዮም
ውድድሮም ኣካዪዶም። እዚ ናይ ሎሚ
ዓመት “ምብራቕ ኣፍሪቃ ማራቶን”
ዝተሰምየ ውድድር፡ ብኮንፈደረሽን
ኣፍሪቃ ኣትለቲክስን ዓለም-ለኻዊ
ኣትሌቲክስን (ያፍ)
ኣፍልጦ
ዝተወሃቦ’ዩ። ኤርትራ እትርከበን
ኣርባዕተ ሃገራት ከኣ ተሳቲፈናኦ።
እዚ ታንዛንያ፡ ኢትዮጵያን ደቡብ
ሱዳንን ዝተሳተፋኦ ውድድር፡ ዝያዳ

ነይሩ። ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዘዳለዎ
ምርኢት፡ ብዛዕባ ኣገዳስነት ብዙሕነት
ጸጋታት ባሕሪ፡ ዕድላቱን ሓቚፉዎም
ዝርከብ ትሕዝቶታትን ዘጠቓለለ ነይሩ።
ባሕርናን ዕብየት ኣገልግሎቱን፡ ሃብቲ
ባሕሪ ዓጢቑዎም ዝርከብ መሳርሒታት፡
ምስ ሓፈሻዊ ዝሓልፍዎ መስርሓትን
ኣገባባትን ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ቀንዩ።
ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት፡ ካብ ሰዓት
ሰለስተ ድሕሪ-ቐትሪ፡ ብምምሕዳር
ከተማ ባጽዕን ሃማመተኤ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪን ዝተወደበ መደብ ዋርሳ፡
ብኮሎኔል ዓብዱ መጠሪ፡ ንመንእሰያት
ከተማ ምጽዋዕን ነጋድያንን ሰሚናር
ተዋሂቡ። ዕላማ’ቲ ሰሚናር፡ ብቐንዱ
መንእሰያት ኣብ ታሪኾም ዘለዎም
ኣፍልጦ ንምዕባይን፡ ብዋርሳ ኣቢልካ
ታሪኾም ንምዕቃብን ናብ መጻኢ
ወለዶ ንምትሕልላፍን’ዩ። ኣብ’ዚ
ሰሚናር፡ በዞም መንእሰያት ከም ዓቢ
ለበዋ ዝተመሓላለፈን ዝተዘርበሉን
እንተነይሩ፡ “ኣቦታትና ኣብ ምስራሕ
ታሪኽ ደኣ’ምበር፡ ‘ከም’ዚ ገይርና’
ስለዘይብሉ፡ ከይተነግረ ዝሓልፈና ዛንታ
ውዕሎታት ታሪኽ ከይህሉ ክትሓስቡሉ
ኣለኩም” ዝብል’ዩ ነይሩ።
ካብ ሰዓት ሸውዓተ ናይ ምሸት፡
ናይ ሚኒስትሪ ምኽልኻል ዓባይ
ጉጅለ ባህሊ ዋልታን፡ ኣባላት ጉጅለ
ባህሊ ክ/ሰራዊት 22ን፡ ኣብ ጎደናታት
ሲነማ ስጋለት፡ ንህዝቢ ባህላዊ ምርኢት
ኣቕሪቦም። እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡
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ድሕሪ’ቲ
እናተቐነትናዮን
እናተቐነተናን ዝተፋነናዮ ጥውይዋይ
ጽርግያ ደንጎሎ፡ ጥምጥም ምስ መሬት
ጋሕቴላይ፡ ዓዲ ዒለ፡ ማይ ኣጣልን
ከባቢኡን ኮነ። ከተማ ባጽዕ ድማ፡
ነጋድያን ኣጋይሻ ንምቕባል ኣብ ደንደስ
ባሕራ ኮይና ከም ዓርኪ ሕልፎት ትጽበ።
ጉጀለ ጋዜጠኛታት ሚኒስቲሪ ዜና
ዝጸዓነት ሓራት፡ ንዋናታታ ከተሐጉስ
ከም ዝደለየት ብዕጽፍታት ናህሪ ናብ
ምጽዋዕ ትሕንበብ። ብከም ዓላ፡ መቒዕ፡
ጋባ፡ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ቈጣቝጢ
ዝልለ ጎላጉል ሰምሃር፡ ቀጠልያ
ተጎልቢቡ ጎኒ ጎንና ይዕጅበና።
ኣብ ዝኽሪ በዓል ስርሒት ፈንቅል
ንምስታፍን መብጽዓታት ብጾቶም
ንምሕዳስን ዝነቐሉ ተጋደልቲ፡ ባንዴራ
ሒዞም
ብመስርዕ
ኣውቶቡሳት
የንቈልቍሉ። ልክዕ ሰዓት 7 ናይ ምሸት፡
ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣተና።
ካብ ሕጥምሎ፡ ዕዳጋ፡ ስጋለት፡ ክሳብ
ውሽጢ ባጽዕ፡ ኩሉ ወሰናስን ባሕሪ ድማ፡
ብዝተፈላለዩ ዝሕብሮም መብራህትን
ዓበይቲ ባንዴራታትን ወቂቡ፡ ንባጽዕ
ሓዳሽ መርዓት ኣምሲሉዋ ይርአ።
ቀጣን ስጋለት፡ ክንደይ ሕሩያት
ኣፍላታት ከምዘይወሰደት፡ ወሰናስን
ባሕራን ጎደናታታን ሽታ ሰላምን
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ሰሓብን መሳጥን ኮይኑ፡ ኣሽሓት ህዝቢ
ባጽዕን ነጋድያን ፈንቅልን ብሃንቀውታ
ዝተዓዘብዎ’ዩ። ብምሉኡ ከኣ፡ ብዓወት
ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ተዛዚሙ።
ኣብ 2015 - ብኣጋጣሚ በዓል
ስርሒት ፈንቅል ግብጺ፡ ኬንያ፡ ኡጋንዳ
ዝርከብአን ሃገራት ተሳቲፈን፡ ከም’ዚ
ናይ ሎሚ ብዓብላልነት ኤርትራውያን
ተዛዚሙ ከም ዝነበረ እውን ይዝከር።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ 7 ለካቲት፡ ሓደ
ካብ’ቶም ነዚ በዓል ከድምቑ ትጽቢት
ዝተገብረሎም ኤግዚቢሽን’ዩ ተኣንጊዱ።
እዚ’ውን ኣብ’ቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት
ናይ ንጉሆ፡ ብዋና ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ
ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ብወግዒ
ዝተኸፍተ’ዩ። ኣብ ከባቢ ስጋለት
ዝተደኮነ ቴንዳ ምርኢት ኤግዚቢሽን
ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ስርሒት ፈንቅል፡
ብዙሕ ቍጽሪ ሰባት ዘሳተፈን ልዑል
ምድላዋት ዝተገብረሉን መደብ’ዩ። እቲ
ኤግዚቢሽን፡ ብምምሕዳር ከተማ ባጽዕ፡
ሚኒስትሪ ምክልኻልን ሃብቲ ባሕሪን
ዝተዳለወ እዩ ነይሩ።
እቲ ኤግዚቢሽን፡ ደቂቕ ስእላዊ
መግለጺታት ብዛዕባ ስርሒት ምሕራር
ወደባዊት ከተማ ባጽዕ፡ ንጥፈታት ዓበይቲ
ትካላት (ፋብሪካ) ባጽዕ፡ ንጥፈታት ሃብቲ
ባሕርን ጕዕዞ ምዕባለታቱን ዘጠቓለለ

ምርኢት ፋሽን ሾው (ፈንቅል-ሾው)
ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት
ኣብ ዳህላክ ሆቴል ብውዕዉዕ ኣገባብን
መንፈስን ተኻዪዱ። ውራይ ፈንቅል
በዚን ካልእ መደባትን ኣብ ዝደመቐሉ፡
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት፡ ኣሽሓት ተዓዘብቲ
መንእሰያት ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ኣብ
ሲነማ ስጋለት ምርኢት ቅርጺ ኣካላት
ክካየድ ኣምስዩ። ፍሽኽታን ድምቀትን
በዓል ስርሒት ፈንቅል ድማ፡ መመሊሱ
ይውስኽ።
ኣብ’ቲ ንጽባሒቱ ዕለት 8 ለካቲት
ዝተኻየደ ወግዓዊ ናይ መኽፈቲ

ስ/ኣቤል በረኸት
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ጽምብል፡ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ልክዕ
ሰዓት ሸውዓተ ምስ ኮነ፡ ህዝብን ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡
ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ዋና ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን
መሓመድ ስዒድ፡ ጠቕላሊ ሓለቓ
ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል
ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ/ጀነራል ተኽለ
ልብሱ፡ ፕረሲደንት ሃማደኤ ወይዘሮ
ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ኣመሓዳሪ ከተማ
ባጽዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፍሃ፡ ንኽብሪ’ቶም
ኣብ’ዚ ጥምጥምን ስርሒትን ዝወደቑ
ጀጋኑ፡ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት - ጥዋለት
ኣኽሊል ዕንባባ ኣንቢሮም።
ድሕሪ’ዚ መደብ፡ ዝኽርን ጦብላሕታን
ሳሊና’ዩ ብፈጸምቱን ወዓልቱን ኣብ
ሓወልቲ ሳሊና ተዘንትዩ። ዝኽርታት
ሳሊናን ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅልን፡ ዝኽሪ
ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ብምዃኑ ድማ፡
ኣብ’ዚ ስርሒት ንኽትኣምኖም ዘጸግሙ
ናይ ጅግንነት ፍጻመታት ጨው
ግራትን ባሕሪን ሳሊናን ውዕለታቶምን
ንመንእሰያት ተዘንትዩሎም። ዝኽሪ’ቶም
ንነብሶም መኒኖም ስለ ሓፋሽ ዝተዋደቑ
ኣናብር ሰውራ።
ብምቕጻል ኣብ 8 ለካቲት ኣብ
ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ፡ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ
ሰዓት 6 ወግዓዊ ጽምብል ፈንቅል፡ ኣብ
ኣፍንጫ ባሕሪና ተጎዝጒዙ፡ ኣብ ርእሲ
ምድሪ’ዩ ተኻዪዱ። ደርማሳት መራኽብና
ከም ደርሆ ማይን ጽምብላሊዕን
ኣብ’ቲ ዘይተበከለን ዘወናውንን ባሕሪ
እናንሳፈፋ እንከለዋ፡ ነፈርቲ ድማ ኣብ’ቲ
ንጹህ ሰማያት ከም ረጋቢት መሮር
ድምጺ ፈንቅል እናዘመራ ኣዅዲደንን
ዘምብየንን።
ዋሕዚ መደባት ጽምብል በዓል ፈንቅል
ከኣ፡ ብተርታ እናተኸታተለ ውሒዙ። እቲ
ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ ኣዘዝቲ
ሰራዊት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ህዝቢ
ምጽዋዕ፡ ብርክት ዝበሉ ነጋድያን ኣብ
ዝተረኽቡሉ ብዝኽረ ሰማእታት ዝፈለመ
መደብ፡ ብቐጥታ ብደርፊ’ዩ ኣሃዱ ኢሉ።

ብተወሳኺ ንዓወት ስርሒት ፈንቅልን
ግድላቱን፡ ንጽንዓት፡ ንዕላማ፡ ንራኢና፡
ንገስጋሳዊ ምዕባለናን ንሓይሊ መኸተናን
ዝገልጹ መደረታት፡ ብኣመሓዳሪ ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ/ጀነራል ተኽለ
ልብሱ፡ ኣደ-መንበር ኣወሃሃዲ በዓላትን
ሓ/ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር፡
ብቕደም-ተኸተል ተሰሚዖም። ነቲ በዓል
ዘድምቑ ድራማ፡ ግጥምን ብርክት ዝበሉ
ደርፍታትን ከኣ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት
ቀሪቦም።
ብፍላይ ብሳሚኤል ገብረኣዶናይ
ዝቐረበት “ክንራባረብ ኢና” ትብል
ግጥሚ፡ ምስ ጸላእቲ ንዝተሓልፈ ገደሉን
ገፈሉን፡ ነቲ ዝባኑ ዝሃበ ጸማም ግዜ፡
ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራን ቃልሱን፡
ዝተሰግረ መኸተ፡ ፍሽለት ወራራርት
ጸላእቲ . . . ዝገለጸት ብልጽቲ ሞኖሎግ
ግጥሚ’ያ። ካብ ትሕዝቶ’ዛ ግጥሚ ከም
እንርደኦ፡ “ሕጂ’ውን እንተኾነ ዝመጽአ
እንተመጽአ፡ ኣብኣ ይረኽባ - ማይዶ ጸባ
ክንበሃሃል ኢና!” ዝሕመረቱ ትሕዝቶ
ዘለዋ ንኽብሪ’ዚ ጅግና ህዝቢ፡ ኣብ ቦታን
ስርሒት ጀጋኑ ዝተገጥመት’ያ። ትሕዝቶ
‘ዓኾዃይ’ ወግዓዊ ጽምብል ፈንቅል
ከኣ፡ ምስ ባሕሩ ሰዊዱ ብፍሉይ ክብርን
መዓርግን፡ ብሃገራዊ መዝሙር ናይቲ
ምሸት ተዛዚሙ።
ሰንበት 9 ለካቲት፡ መበል ራብዓይ
መዓልቱ ዝሓዘ ዝኽሪ በዓል ሰርሒት
ፈንቅል፡ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 12 ናይ
ንጉሆ፡ ውድድር ቢች ቮሊቮልን፡
ምሕንባስ ባሕርን ኣብ ዳህላክ ሆቴልን
ገማግም ባሕሪ ገርግሱምን’ዩ ኣሰላሲሉ።
ኣማኢት ተዓዘብቲ፡ ጽባቐ ገማግም
ባሕሮም እናተዓዘቡ፡ እንሓንሳእ’ውን
ንባዕሎም
እናሓንበሱ
ብውዕዉዕ
መንፈስ ተኸታቲሎምን ደጊፎምን።
ብተወሳኺ፡ እቲ ብዙሕ ግዜ ኣቓልቦ
ኣሽሓት ተዓዘብቲ ዝምስጥ ቅድድም
መኪናን ሞተር ሳይክልን፡ ካብ ሰዓት
7 ናይ ንጉሆ ክሳብ ሰዓት 1 ድ/ቐ
ተኻዪዱ። ተወዳደርቲ መንእሰያት፡ ኣብ
ውሽጢ ባጽዕ፡ ካብ ከባቢ ሃፒ ፋሚሊ
ተበጊሶም፡ ብኤሪቴል እናተጠወዩን
እናተሓምበቡን እዮም ህልኽ ብዘለዎ
መንፈስ ውድድሮም ዛዚሞም።
በቲ ካልእ መዳይ፡ ኣብ’ዚ ናይ መዛዘሚ
ዕለት፡ ምምሕዳር ከባቢታት ምጽዋዕ
ዓበይቲ ዳሳት ብምትካልን እኸለ ማይ
ብምድላውን፡ ንበዓል ስርሒት ፈንቅል
ብህዝባዊ ጓይላታትን ብናይ ሓባር
ምዝንጋዕን ጸንቢለናኦ።
በዓል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ሰንበት
ምሸት ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ፍርቂ ለይቲ፡
ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ኣብ ዓቢ ጎደና ከባቢ
ሲነማ ስጋለት ንህዝቢ ብዘቕረበቶ ባህላዊ
ምርኢት ተዛዚሙ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ዘገርም ፍቕሪ
ዳራ በዅሪ ወዱ ንንጉስ ሻህ ጃንን ናይ
ህንዲ ስለ ዝነበረ፡ ሕጊ ዘፍቅደሉ ወራሲ
ዓራት’ዩ ነይሩ። ኰይኑ ግን፡ ኦውራንግዜብ
ዝተባህለ ንእሽቶ ሓዉ ኣብ ልዕሊ ኣቦኡ
ብዓመጽ ስለ ዝተላዕለ፡ ዳራ ስልጣን ኣቦኡ
ናይ ምውራስ ሕልሙ በኒኑ ተረፈ።
ዳራ ድማ፡ ነቲ ብሓዉ ዝተላዕለ ዓመጽ
ክድምስስ ተላዕለ። እቲ ኲናት ናይ ሞትን
ሕየትን ከም ዝኸውን ክልቲኦም ኣሕዋት
ኣይሰሓትዎን። ንኲናት ድማ ገጠሙ።
ኦውራንግዜብ ድማ ዕዉት ኰይኑ ወጽአ።
ዳራ ግን፡ ኣብቲ ኲናት ተቐትለ።
ንዳራ፡ ራናዲል ዝተባህለት ኣዝያ
መልክዐኛ ሰበይቲ ነበረቶ። ሞት ሰብኣያ
ምስ ሰምዐት ኣምሪራ በኸየት። ፈጺማ
ምእባድ’ውን ኣበየት። ኦውራንግዜብ
ብወገኑ፡ ንኣቦኡ ኣሲሩ ስልጣን ጨበጠ።
እቲ ሰዓሪ ኩሉ ሃብቲ ናይ ተሳዓሪ ክወርሶ
ከም ዘለዎ’ውን ሓሰበ። ስለዚ፡ ነታ መልክዐኛ
ሰይቲ ሓዉ ራናዲል ንኽውንን ድማ
መልእኽተኛ ሰደደላ። እቲ መልእኽተኛ
ናብ ራናዲል ቀሪቡ፡ “ስምዒ ራናዲል፡
ንዕድመ ኦውራንግዜብ ተቐቢልኪ
ዕድመኺ ምሉእ ተደሲትኪ ኣሕልፍዮ።
ገና፡ ንእሽቶን መልክዐኛን ኢኺ ዘለኺ፡
” በላ። ራናዲል ንዕድመ ኦውራንግዜብ
ኣይተቐበለቶን። እቲ መልእኽተኛ ጸብጻቡ
ናብ ሓለቓኡ ምስ ኣቕረበ፡ ኦውራንግዜብ
ተስፋ ከይቆረጸ፡ “ተመሊስካ ኪዳ ብዘይ
ብኣኣ ክነብር ከም ዘይክእል’ውን ንገራ።

ኣዝዩ ማራኺ ቊንጅና’ዩ ዘለዋ። እንታይ
ዝበለ ሕብሪ ቈርበትን ውቁባት ኣዒንትን’ዩ
ዘለዋ! ብርግጽ መልክዓ’ዩ ሃብታ፡” በለ
ኦውራንግዜብ።
እቲ መልእኽተኛ እንደገና ናብ ራናዲል
ተመሊሱ፡ ኦውራንግዜብ ዝበሎ ኩሉ
ብምንጋር ጻውዒቱ ክትቅበል ደጋጊሙ
ተማሕጸና። ራናዲል ግን፡ ምህሙን
ፍሽኽታ ኣሰንያ፡ “ሓለቓኻ፡ መልክዐይ
ሃብተይ ምዃኑ ተዛሪቡዶ ሓቀይ? በል እስከ
ዘረባ ሓለቓኻ ሓቂ እንተ ዀይኑ፡ ሕጂ
ከረጋግጽ’የ፡” ብምባል ነቲ መልእኽተኛ
ኣብቲ ዝነበሮ ኰይኑ ክጽበያ ሓቢራ ናብቲ
ምሉእ ኣካላታ ከርእያ ዝኽእል ናይ
መደቀሲኣ መስትያት ቀሪባ ንመልክዓ
ደጋጊማ ረኣየቶ። ‘ብርግጽ! መልክዐይ
ሃብተይ’ዩ፡ እንተዀነ፡ ድሕሪ ደጊም እዚ
ሃብቲ’ዚ ኣየድልየንን’ዩ፡’ ብምባል ምስ ገዛእ

ጥቕሲ ህቡባት ሰባት
“ፍቕሪ ዝምግብ፡ ዝዝርግሕ፡ ዝዕቅብ ዘይመውት ዋሕዚ ናይ ጸዓት እዩ። እቲ
ዘልኣለማዊ ሸቶኡ ድማ ህይወት እዩ።”
ስሚሊ ብላንተን
“ንፍቕሪ ብዘይካ ወሲኽካ ምፍቃር ካልእ ፈውሲ የብሉን።”
ቶርዮ
“ፍቕሪ ንሓድሕድካ ምጥምማት ከም ዘይኰነ ህይወት ምሂሩና እዩ። ብሓደ
ኴንካ ናብ ወጻኢ ናብ ሓደ ኣንፈት ምጥማት እዩ።”
ኣንቶይን ዲ ሰይንት
“ፍቕሪ፡ ብተፈጥሮ ዝወቀበ፡ ብስእላዊ ሓሳብ ድማ ዝተሰለመ ካንቫስ እዩ።”
ቮልታይር
“ንነፍሲ ወከፍ ጽባቐ ሓደ ዝጥምቶ ዓይኒ ኣለዎ። ንነፍሲ ወከፍ ሓቂ ሓደ
ዝሰምዖ እዝኒ ኣለዎ። ንነፍሲ ወከፍ ፍቕሪ ሓደ ዝቕበል ልቢ ኣለዎ።”
ኢቫን ፓኒን
“እቲ ዝሞቐ ፍቕሪ፡ ዝዘሓለ መወዳእታ ኣለዎ።”
ሶቅራጦስ

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት ስርሑ

መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

- ርእሳ ኣሕሾኽሸዀት። ኣይጸንሐትን
ከኣ፡ ካራ ብምልዓል ክልቲኡ መዓጓጉርታ
ጨናደሐቶ። ብድሕሪ’ዚ ብደም ተሓጺባ
እንከላ ናብቲ መልእኽተኛ ተመልሰት።
በቲ ሒዛቶ ዝመጸት መጐልበቢ ኣብ
ገጻ ዝዛሪ ዝነበረ ደም ብምጽራግ፡ ነቲ
መልእኽተኛ ኣቐበለቶ። “እዚ ብደም
ዝጨቀወ መጐልበብየይ ንሓለቓኻ ሃቦ።

ደጊም መልክዐይ ሃብተይ ከም ዘይኰነ
ከኣ ንገሮ። እቲ ዝንየተሉ መልክዐይ፡ ነቲ
ኣዝየ ዘፍቅሮን ዘኽብሮን ዳራ ጥራይ’ዩ
ዝተሓዝአ ነይሩ። እንሆ ሕጂ ዳራ ስለ
ዘየለ ኣዕነኹዎ። እዚ ቁስሊ ድሕሪ ሓጺር
ግዜ ሓውዩ ናብ በሰላ ክቕየር’ዩ፡” በለቶ
ዕትብ ኢላ።
እቲ መልእኽተኛ በቲ ዝርእዮ ዝነበረ
ፍጻመ ኣዝዩ ሰንቢዱ ድሕሪ ምጽናሕ፡
“ናይ ብሓቂ እምንቲ ሰበይቲ። ልኡል
ዳራ እንተ ዝህሉስ ክሳብ ክንደይ ብኣኺ
ምዀርዐ ነይሩ፡” ኢሉዋ ተዓዝረ። እቲ
ዝዀነ ኩሉ ድማ ንኦውራንግዜብ
ነገሮ። በቲ ራናዲል፡ ዝሃበቶ ዘይተጸበዮ
ትምህርቲ ዕምቆት መልክዕ ካብ ቈርበት
ከም ዘይሓልፍ ብምእማን ደጊሙ ክሓታ
ኣይመረጸን።

ደብዳበ ፍቕሪ
ዳግማይ ተፈጢረ
ኣፍራሕ፡ ኣብ
ድሮ ‘ቫላንታይን
ደይ’
ኰይነ
ዝጽሕፈልኪ
ዘለኹ ደብዳበ፡
ኣብ ኢድኪ በጺሓ
ነቲ ኣብ ውሽጠይ
መሊኡ ዘሎ ሓጐስ
ክትገልጸለይምሉእ
እምነት ኣንቢረላ
ኣለኹ። ሳላኺ፡
ኣብ ህይወተይን ናብራይን ቀሲነ ካብ
ድምቀት ናብ ድምቀት እሰጋገር ከም
ዘለኹ ክሓብኣልኪ ኣይደልን።
ፍቕርና ክንምስርቶ እንከለና
ዝተኸልናዮ ቅንዕና’ዩ ዓንቢቡ ንኽፈሪ
ኣኽኢልዎ። ዝሓለፍናዮ ጕዕዞ
ፍቕሪ ተወሓሒጥናን ተኸኣኢልናን
ነዚ ጸጋ’ዚ ከም ዝረኸብና ዝከሓድ
ኣይኰነን። ልብታትና ብደስታ
ማሚቝን ኣብ ዓሚቝ ፍቕሪ ብፍስሃ
እናተሰራሰራ ይነብራ ኣለዋ።
ኣብቲ ፍቕሪ ዝመልአ ሰፊሕ
ልበይ ስለ ዘንበርኩኺ ንስኺ’ውን
መቐረትኪ ኣይበቐቕክለይን። ኣብ
ልዕለይ ተርእይዮ ኣኽብሮት፡ ሓልዮት

ምሉእ ህይወተይ ብሓጐስ ንኽነብር
ኣኽኢሉኒ’ዩ። ህይወት በዚ መንገዲ
እንተ ተጓዒዛ፡ ዓንቃፊ ከም ዘይብላ
ብሩህ’ዩ።
ህይወተይ ንዓኺ ምስ ረኸበት ዓለም
ከም ዝጨበጥክዋ ከም ህጻን ብፍስሃ’የ
ተሰራሲረ። ፍትወትኪ ማዕበል ከም
ዝነዋነዎ ባሕሪ እናሃወጸኒ ንደቓይቕ’ኳ
ክትፍለይኒ ዝመርጽ ኣይነበርኩን። ልበይ
ኣብ ትርግትኣ ስምኪ’ያ ተድምጽ።
ውህደትና ተፈጥሮ ንዝዓደለና
ጐደሎና መሊኡ ብዓይኒ ጽባቐ ከም
ንጠማመት’ዩ ገይሩ። ልዕሊ ፍቕሪ
ንህይወት ከመቅራ ዝኽእል ከም ዘየለ’የ
ዝኣምን። ህይወተይ ዳግማይ ከም
ዝተፈጥረት’ዩ ንዓይ ምሳኺ ምንባር።

ፍቕራዊ ዝምድና

ኣየገርምንዶ?
ኣብ 1943 ዓ.ም ሓይሊ ኣየር
ኣመሪካ፡ ኣስታት 30 ሚልዮን
ዝዀና ቦምብ ዝተዓጥቃ መንካዕ
ዝተሳተፍኦ ‘ባት ቦምብስ’ ዝተሰምየ

ስርሒት ወጢኑ ምንባሩ ይንገር።
ዕላማ’ቲ ስርሒት ነፍሲ - ወከፍ
መንካዕ 28 ግራም ዝምዘን ተባራዒ
ቦምባ ጸይራ ጸላኢ ናብ ዘለዎ ቦታ
ክትፍንዎ፡ ማለት ነፍሰ - ቅትለታዊ
መጥቃዕቲ ከተካይድ’ዩ ተወጢኑ
ነይሩ። ነዚ ስርሒት’ዚ፡ ኣብ ግብሪ
ንምውዓል፡ 200 ሚልዮን ዶላር
ኣመሪካ ወጻኢ ከም እተገብረ’ውን
ይሕበር።
ኣብ 1945 ዓ.ም ኣድላዪ ምድላዋት
ምስ ተገብረ፡ እተን መንካዕ ኣብ
ተጠንቀቕ ነበራ። ይኹን’ምበር፡ ገለ
ካብተን ተባራዒ ቦምባ ዝተጻወደለን
ሃንደበት ምስ ተለቐቓ፡ ኣብ ልዕሊ
ሓደ ናይ ኣመሪካ ጀነራል ጋራጅ
ብምእታው መኪና ኣቃጸላ። በዚ
ምኽንያት ድማ፡ እቲ ተወጢኑ
ዝነበረ ስርሒት ‘ባት ቦምብስ’
ተቛረጸ።

ጽኑዕ ዝዀነ ፍቕራዊ ዝምድና
ኣብ ምምስራት ነናትና መምርሕን
ኣካይዳን ንጥቀም ኢና። ብዙሕ ግዜ
ሰኣን እኹል ኣፍልጦ ዘይምህላው
መብዛሕትና ነቲ ዝጀመርናዮ ፍቕሪ
ወይ’ውን መጻምድቲ ክንከስር ንርአ።
ንምዃኑ ከመይ ኣቢልና ኢና ጽኑዕ
ዝዀነ ፍቕራዊ ዝምድና ክንሃንጽ
እንኽእል? ክኢላታት እዚ ዓውዲ
ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብ
ፍቕራዊ ህይወትና ዘርዚሮም ኣለዉ፡ብቐስታ ምስጓም
መብዛሕትኡ ዓይነት ፍቕራዊ
ዝምድናታት ብታህዋኽን ሸበድበድን
ምስ ዝጅምር፡ ኣብ ዝቕጽል፡ ኣብ
ዘይተደልየ ግርጭታትን ዘይምስምማዕን
ከእትወና ስለ ዝኽእል፡ እንምስርቶ
ፍቕሪ ብቐስታን ብምስትውዓልን
ክኸውን ኣለዎ።

ብዙሕ ግዜ ምስ ኣፍቃሪትካ
ምሕላፍ
እዚ እቲ ካብቲ ቀንዲ ረቛሒ ፍቕሪ
ኰይኑ፡ ምስ ኣፍቃሪትካ ብዙሕ ግዜ
ምሕላፍ፡ ኣብ እንምስርቶ ፍቕሪ
ዕዙዝ ዝዀነ ተራ ኣለዎ።
ምችኡነት ቦታን ግዜን ምምራጽ

ኣብ እተዕልሎ ዕላል ወይ’ውን ምስ
ኣፍቃሪትካ እተሕልፎ ግዜ ስልቻወን
ድኻምን ክስምዓ ኣብ ዝኽእለሉ እዋን
ክኸውን ኣይግባእን። መብዛሕትኡ
ምስ ኣፍቃሪትካ ትራኸበሉ ግዜ
ምቹኡን ጽቡቕ ስምዒት ዝፈጥርን
ክኸውን ምስ ዝኽእል ዝያዳ
ተመራጺ’ዩ።
ንኣፍቃሪትካ ኣድህቦ ምሃብ
ምስ ኣፍቃሪትካ ኣብ እትራኸበሉ
ግዜ፡ ኣፍቃሪትካ ኣበየናይ ኣርእስቲ
ትዛረብ ከም ዘላን፡ እንታይ ዓይነት
ስምዒት ይስምዓ ከም ዘሎን ብግቡእ
ተረዲእካ፡ ኣቓልቦ ሂብካ ንሓሳባታ
ክትሰምዖ ይግባእ። እዚ ኸኣ፡ ማዕረ
ክንደይ ንኣፍቃሪትካ ክብሪ ከምትህባ
ብግቡእ ክገልጽ ይኽእል።
ናይ ሓባር ተሳትፎ ምህላው
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እንዛወረሉ
ይኹን ሻሂ እንሰትየሉ ግዜ፡ እቲ ቦታ
ናይ ምምራጽ ወይ’ውን መደብ
ናይ ምስራዕ ተራ ኣይትብሓቶ።
ንኣፍቃሪትካ ዕድል ምሃብ፡ ነቲ
ክትምስርቶ ትብገስ ዘለኻ ፍቕሪ
ዝያዳ ድልዱልን ብናይ ሓባር
ተሳትፎን ከም ዝህነጽ ይገብሮ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ƄŊƳ ĉęƃŚ ƅǦƶŊĩŶÍƳ þƱǇ
ĬĖŅƱôƗȡŊĖƎƏ÷ǞŕňîõƶȓƥƯ
ŊƶŕȞ÷ôǁƄȃęľŗƱǌôƛƨƭǆűŚ
ıŊƄÍǂȳ  ƄŊƱŶ ƄľĖŅǁŶ ƱôƗ
ÿąĩŕ Ŵǆ Ə÷Ǟ ġėā ƄŊ űȣĞ
ƢƉȣ ıŊƄ ƶŕȞ÷ôǁ āŊęŘŚÍǂ
ƱúȳƄŊƳŴǆúĆƅǦƶŊĩŶȣôǆ
ƶŅôƱľĔŊƎƨƆŶŕÍúƖƄƄŊġȞ
ćôŚ ƄŊ ĜŕŘ ÿŶŗ ıŊƄ Ƅǌôǁ
ĬĖŅŊĉñ÷ƧǆÍǂȳ
Ɔƴ ŚęƆǄ Ʊôƙ ĬǌĄǆŗ ıŊƄ
ÏŴǆśĉ ƯƧŘŚ ğƯġƬŚÐ ŊƶŊù
ƄęƆġŗ ƶĜĄƗƥ ǉňù ƶŅïù

ĬėȑǆŶĬňƄǆŶǇïŶġ
ƭŶǉŊęïŶ
ƄŊƳ ŚęƆǇ Ʊôƙ ƅǦƶŊĩŶ
ƥ÷ÍƓĬňƄǆƆŶŕƜŶƊıŊƄƱǆƏűġ
ĩǊĩŕıęȑþƱÍǁĬĖŅƱôƗȳƄŊƳ
ĊǄÍƳƌŊƭĉƄŚþƱƎğŊ
āǛ ƄŊ ıęȑ ǆűǻȣ ƄôƗȳ ƆƳ
þƱǇ ĬĖŅ ƱôƗ ıęȑ Ŷňñö Ŵǆ
ƶŕȞ÷ôǄ ŊðėŚ ïǡęŴ ƱŶȎňęľ
ıęȑŘŚÍǂȳ Ɔƴ ĬǌĄǆŗ ıęȑ
ŶćƯęűŚǉĮƄŶġŚǇƄŊŚĉñęŗŶ
ƌùƆŶŚǡùȓÍǄȳƆƴƌùƁǆŗÏƢųÐ

ŶŊðĔƭȡęƶġƯġƯƨňñ÷ƤğƯġƬŚ
ƆŕŶȎňęľÍǄȳƆƴƌùƁǆŗÏƦùƌĉ
òĉÐƱęƆġŘıŊƄƄŋŶƧ÷ǊƄŊ
ƶȎŶü ǆȓŴā ŊȣľĖ Ɖĉ ƶľŅú
ŚǡùȓÍǄȳ Ɔƴ ğùĜǆŗ ıňƄ ƖƄ
ÏƱ ġŚĚŶǦ ĞŗÐ ƱęƆġŘ ıŊƄ
ƏǆŴ ÿǉ Ŵǆ ŊðĔ ƭȡę ĄŶƆĜǆ
ĬňƄǆŇŶǄĉŚƊƆ
ƒŴŖ ƭŚƬŖ ŶāŊĔŕĜņ ƶƉ÷Ɩù
ƄŇúĉ  ƎęǎƆƨ ƶƛƆõ ƎƜŲ
ƱúÍǂȳƆƴėŊƪǆŗÏĉāǌġÿğňŚÐ
ƆŶƉôƣȲ Ŵŕǆ ƉƄ ƶĔƄǂ ǦŴ ĜňŚ
ƱęƆġŘıŊƄŶňñöŊðĔŊǌƧǁŚ
ƉƄŊľùùƶŅôĄŶǡǋƎęǎƆƨĉ
ŚƧƎùÍǄȳ ƉĉƳ ŚęƆǇ Ʊôƙ Ɔŗ
ƱǆƎƆõ ıŊƄŘŚ ġô ƶƜŲÍǇĉȳ
ƭęƋęƆĞűŗĄęƭƤűŘƄŊęƆĞ
ƆƷĉ ıŊƄŘŚ ŊƗõ űǡėśĉ
ƆŚǻĉǶĉ ǾęĮ ƎğŊ ƆŘ ùƎƯ
ŶňñùŴƱŶȎňęĺıŊƄŘŚÍǇĉȳ
ƄǤňňŊƄǶćǻćƶĔƛňűƤāǦƵÍǄ
ŊƭĉƄŊƳāǛƄűƶĉñĔõ
ŚƢġǉõ Ʊ÷ȳ űŘ ùƎƯ ƄǤňŊ Ŵǆ
ƱôƗ
ğŚĔŊ ƶŅïù Śƌù ŶƄęňƯŕ
ġôƳŶƭǆƶġĄƭųÿğňƤġƆöÍǁ
ƄǶćǻćƉǆĔƖňƖƄƉĉƱǁƯęȣŶ
ƭĄŚŕćîĔŶŊǋȫúćŕĄĖĹŶȳ
ŴŊƶĔƁġƆöƶľǆĚȳƥ÷ƌŊƷĉ
ÿǄù ïùƋ Ɖĉ ƱôƨŶȲ ňñö ǎć
ÿǄùĉƟŲŶƆŕęƆǁŴƱ÷ıŊƄÍǄȳ ŴǆƷĉ ŊȔŕǆ ȣùǆ ƱŊú ƆŶŕÍúȲ ŊÿȐĕ ƌŊ  ƎğƯ 
ƆƴÿĉĤǆŗıŊƄƖƄÏėƃÐƱęƆġŘ ŴŘśĉƶęƁıŊƄȲćôŚȶĜňŚęƆǆ ƭĉ  ùƯö  ĉęƃŚ ƅǦƶŊĩŶ
ƏǆŴƄŊĜŕŘƶŕĜęüŚÍǄȳñȑŴŚŴ
ƊűŘŚŴ ƱŶȎňęľ ıŊƄŘŚÍǂȳ
ƆŗėƃŴŘśĉƌŊġǎėŉŚƉĉ
Ɖĉ ƄŊűŚ űƴ ÏġȫĖŚ Ƈȣ ǎėĉÐ
ƶǞĉę ŶĉǦ÷ȓ ƶĜėāƎƥ ȣùǆ
ƱęƆġŘıŊƄƆŶŕƢĞǎŴȲŴǆƢǋ
ƶŅôŚġėāÍǄȳ
ĜŊ ġĉƬŚ ĉġ ąƳį ƶŕƄğĜę
űƳ Ŵǆ ıŊƄ ĊǄ ƥ÷ÍƓ ƌŊ
ĉƟŲÍǂƶŅęïùƌȳƆƱŶƎùŕƶġƯġƭ
ñȑŶűŕǆ ƆŶŕȞôĉƊƨ ƅǦƶŊĩŶ
ƱôƥŴǆŊðĔŚǦĔǉĮƄŶġŚǇƆŗ
ƌŊƶǞĉęǦŴƄġŘŚƭĜęŕƭĄŚ
ÿǆöŴǆąƳįƢǆƆŗÿǆöŴǆ
ƄĺȐĔƄôƗȳ
ƉŅĚƄŊƧĩǶŶƄŚǂćƯĔƎŶǉǆ
ĬňƄǆŅęìęƆĢĉ
ĬġĮġƢŶƉĉƱúŊġĉƬŚǁŶȎňęļ
ƱęƆġŘ ƏǆŴ ƌŊ ŊðĔ ŊǌƧǁŚ
ƄôƥȳąƳįŊĹŶǊŊƆƶųƶƧĜǎ
ŊùƫùƢųȲƭǆŴĜĉƄŇ÷ŶǎāĖŚ
ƄŊƳĉęƃŚÍƳĉġŘĖƛŶňñùŶ ĄǎïųŚŶ ƭôĉôƙƤ ĶŶĶ ĉƟŲŶ
ŕƭȐȡŚġƯġƯƱ÷ǫùƄŶġŕǆŗÍǄȳ Ŵǆ āŊĔŕĜŊŴ ƶŕƄğĜę ÿąĩŕ ƉƄƌŊƴıŊƄƆƳƄŶęǌƆȳ
ƄŊƴ ğùĜǆŗȲ ÿǉ ƢŴĉ Ŵǆ ŊðĔ ıŊƄŘŚ þƱ ĬĖŅȳ ƆƳ ıŊƄŘŚ
ƄŊ ƭƧǋ ıŊƄ Ʊôų ŕĄƊĚ
ŚǦężĄŶƆĜǆïėĆƉŅĚŊġĉƬŚ ŶƯôŘƤĄűňŊĚǉĮƄŶġŚǇïǡęŴȲ
Ǝǡùȓ ƆŶŕǉƄ ƏǆűȲ ǌęǤ ĉğǆ
ƉŋĚƆŴïĔĄƆŶƉúŕęƃıęȑÍǄȳ ǡöƂÍƧŶ  ƭĄŚ ƶǡŅĔ Ŵǆ
ƶƭŅǁÍǂ ƎŊùÍǁ ƶƛƆùȳ ĉƛŶǄŖ
ƆƴėŊƪǆŗȲúĆƆŴïĜĜƌŊƶƖǆǎ ïȡňņęıŊƄƆĊǎćŶćāŅėƤ
ŊñȑŶűŕǆ Ȟÿĉ ŕǶĻĄ ƄŊ
Ʊú ǄŘƤ Ąğęþ ąƳį ïǡęŴ
ÿŶŗƶƜűŚƆĉŊùŘŶĉŊęňĕƃô
ƭǆűŚ ıŊƄ ƌŊŗ Ŷņę ıŊƄŘŚ
ĜĖüǄȳŶÿǉĜŊƄǆÍǁŊġĉƬŚÿǉ
ƧȓƆ ƶŅôȲ ȣùǆ ƶŅô ǻŅŊ
ƆƶŲƭŇĝƆĉŊùŘƆŴïĔĄĬĖȎǇ
ƶŕÿƢĢ ƎƖƧŶ ƆŶƉúȲ ĖǄùƶĉ
ƱôƗȳ Ɔƴ ÿĉĤǆŗ ƄňĹĦ ĉġ
ƆŶŊúǎćŶűǡėŚƉĉƱôƨĉƃƙ
ĉõƆƄùňğŖƉŅĚƆŴïĔĄƉƶĉę
ŊľŊƄ ŕľęŋĉȳ ƆƳ ĊǏĕŶ ǦŴ
ƆŶƉú Ɔŕęƃ ÏƥƵćÐ ƱęƆġŘ
űŗŶņęŊŴŚƌıǋƆŴĹǄǁęƌƌŊŗ
ıęȑÍǄȳħǎĤǆŗıęȑǎćÿƢùŗ
ŶņęƄƧȓƆƄŇùƌƃƙŕľęŋȳ
Ŵǆ Ƅǉǆ ƱǆűŊ ǄĞŶÍǄȳ ŶƄǉǆ
ƱǆűŊǄĞŶŊľęȑĬĖȎȲŶƆġƶŅôŚ
ƄŊƳĉęƃŚÍƳƄęňƯŕıŊƄŘŚ
ÿƢùŗĜĖüƄŊƳĉęƃŚƄľĖŅǄ
þƱÍǁ ĬĖŅ ƱôƗȳ Ɔƴ ĬǌĄǆŗ
ƄôƗȳ
ĬňƄǆǌųƅùȣġïǁ
ŶęƆǄ ƱôŴ ıŊƄ ÏǦĘġÐ ƱęƆġŘ
ƏǆŴŶȎǤŘŚŴǆÿǉĬĦŕŶȎňęľ
ŅƳ
ƄǤǹĆÍƳ
ŶĄŶƆĜǄŚ
ƄŊƳĉęƃŚƅǦƶŊĩŶÍƳĊǏęŶŶ
Ʊ÷ıŊƄÍǄȳƆƴƌùƁǆŗĊǉęŶıŊƄ
ƉĄÿ÷ùȞúĉ ƶǉö ĄùƆƛŗ
ĖǄùƶĉŶ ƶŅïù ƭǆűŚ ıŊƄŘŚ
ÏğŶ ėǆƶÐ ŚŊù ƏǆŴ ŶŴǆ ŶǦò
ƆŶŕÍúȲ ÿŇęŴ Ŷġėā ƶŊù
þƱÍǁĬĖŅƱôƗȳƆƳĊǏęŶƶŅïù
ȓňĹĉġƆƱŶŚęƆǁŶƱôƙƄǦćù
ĄùƆƛŗÍǂȳ ĉƛŶǄŖ Ŋÿňę ƆŶŕ
ǉƄ ĜĖāŴ ƎŶƯƢŚŶ ÿǎĩ űǡę
ƎŶȞǻęŶĉƟŶŴȣõǻÍǂȳ
ƄŊƳ ƅǦƶŊĩŶ Ǝùŕ ıŊƄŘŚ
ƆŕęƃıŊƄÍǄȳƆŘƌùƁǆŗıŊƄ
ǎć ȓņľ ƶƜű ƧĩǹƤ ġĉƬŚ
Ŵǆ ÿŶŗ ŊðĔ ƊŴć ƶƜűŚ ǫù
ƄŶġŕǆŗ ŕŶȎňęľÍǄȳ Ɔƴ ğùĜǆŗ
ıŊƄ ǎć ǉĮƄŶġŚǇ ŊðĔ ƭȡę
ƆŴğƯĜƭƆŕęƃƱ÷ıŊƄÍǄȳ

ĬňƃŚƄùćƶǁćű
ƄŊƳ ĉęƃŚ ƅǦƶŊĩŶ ƆƳ Ŵǆ
Ĝôġŕ ŊðėŚŴ ćôŚ Ŵǆ ŊðĔ
ŚǦĔȲ ƭȡęŶ ƊŴćŶȲ ŶȓňĹ ǉĮ
ƄŶġŚǇƱǭùÿıŊƄŘŚþƱÍǁĬĖŅ
ƱôƗȳ ĜôġŗƅŶ ıŊƄŘŚ ęǄùƳĉ
ıŊƄŘŚÍǁŶȳĜôġŗƅŶıŊƄŘŚŴǆ
ǉĮƄŶġŚǇƎĜęüŶƶŕǉĔƛƊȲƄŊ
ǉĮƄŶġŚǇ ƄŕƒĔ ƎĜęā ĄǉŊ
ġô ƱôųÍǂȳ ƆŘ ĬǌĄǆŗ ıŊƄ
ǉĮƄŶġŚǇ ŊðĔ ŚǦĔ ƆŴğƯĜƭ

ƄŊƳ ƅǦƶŊĩŶ ƄľĖŅǁŶ ƱôƗ
ƄęňƯŕ ıňŘŚÍǁŶȳ ƆƱŶ ıŊƄŘŚ
ƆƳƄŕŶ ƉƄ ƌŊ Ɗõ ȣùǆ ƱŊôŶ
űǡę ƆŶŕÍú ÿğňƧǄŶ ıŊƄŘŚ
ŊĉƟűŶÍǂȳ ĉƛŶǄŖ ĖǄùġŗƎ
ƉǆŶŊôŶŶƗõĜŊƶęǉƁƇƭǆűŚ
ıŊƄŘŚ ƄǆƏŴŶȳ ƄŊġŚėƎŚ
ƉǆŶŊôŶ ƉƄ ƶĔƄǄ ıŊƄŘŚÍǁŶȳ
ĄŊƴāŗƂ ǦƵ Ƅű ƶǻĬĄõ
ıǋ ňŗƎ ƶŅïù ŊāŊĖ Ŵǆ ƎǌŶȲ
ŗŶŘŶĩĉƭŶǆġėāȳƆƳŴǆāǛ
ıŊƄŘŕǆ ĄĹȎùŘ ŴŖ ƏǆŲÍǂ
ƶġĄƭųȳ ĄŅǡĞ Ŵǆ ĜŊ ġƆö
ƢĞǎƌ ŊÿğŊƌ ƆŚġƆôŶ ƄŶġŗ
ćôŚÿğňƧǄŶƄŶġŗƄŊĖǄùġŗƎ
ƱǁôƥĉġƄùȲŊÿğŊƌƄŊŴǆÿĮ
ƭôĉ Ʊǁôƣ Ĵùƫ ĉġƄùȲ ƢƱŕ
ćôŚÍǂȳ

ƄŊƳŴǆıŊƄƭƧǋŊƭĉ
ƄŊŗ Ŋ ïćĄŕƅ ƶŕǌôƢ Ŵǆ
ıŊƄŚĉñęŗŕğŗȞĉġŕĄĔľƊȲ
ŊǎāĖƂ ƭĄŕƭĄŚ ƌŊ 
ƎğŊŊǢǞôŕǶęųȞĉęƃŚ
ƅǦƶŊĩŶ ƁľęŊ űǆĔȳ ŊǎāĖƂ
ĉġÿǌęȲŴŊėȲıĕŊƶāŚùƃô
ȎųüȳāǛǦŶğ÷ùƫùĉŚŊňƯŴǆ
ŊƭùŉŕǆŕĄöĜǇƄôƗȳāǛÍƧŶ
ğ÷ ĉǎǦǤȣ Ŵǆ ŊƭùŉŕǆŶ ƆƷĉ
ĉğǆƱôƣĬňƆŚŶÍǁƄŊƄęŚǤ÷Ė
ȣęǄŕǆ ƉľęŊ ŅĻƪÍĉŅę ƄŊƳ
ƆƥŶÍƳÿėġÍǁƱôƗȳ

þƱĬĖŅȳűƳıŊƄƉĉĄŊƴāŗƇĉ
ĬňƆŗ ƌŊ ĸùƫűŕǆÍǁ ȞöĄǇȳ
ĬǌĄǆŗıŊƄŊŴǆïǆȦęĖǄöġŗƎ
ıǋ ġô ƶŕĜęüŚ ƯĉĴŚ ƱôƥÍǄȳ
ƄęƆġŗ Ŵǆƴ ıŊƄ ÏñǆƢŚÐ
ƶŊùƏǆŲȲƆƳĜŊƄǆƄŊñǆƢŚ
ƶÿôȤĉűǡėŚȲƶÿôȤĉāùƛ÷ƙŚ
ŊÿȞħ Ŷāõȣ ñǆƢŖ ŕŶȎňęľ
ġƆöÍǄȳ ñǆƢŚŴ Ɗõ ǦƵ ǻǷā
ƄǆƏűŶȳ ŊƲā ÿňǻ ǧňǻ Ƅôƨȴ
ÿŶğŊŚǢîȲÿŶğŊŚāǧġƃƙȲ
űƳŘŚ ŶĉǦ÷ȓ ƉƄÍǁ ƄŊƳ ǦŶňĕ
ƱúƯǻęǹėŚĜĖüǇƱôƗȳ
ǉĮ ĜňŚ ƄŊ ñǆƢŚŴ ŊƲā
ÿ÷ȣűŚ ŶġƉĉ ƃŴȳ ÿ÷ȣűŚ
ĉġ ŅƱüŴ ƖƄ űŊġŴ ŶęġƯȳ űƳ
ƊűŘÍƧŶƄŊƴıŊƄȲŅŗƄŊƄƬŶŖ
Ʊú Ŵǆ ĭùƬ Ąğö ǡöȎǇ ƄôƗȳ
ƄŊĄƢǌƆŘǎćƄŊĄƙȣŗƄȟ
Ŵǆ ȣĩƛŘ ĉùƎŚ Ƅúȳ ƆƳ ƖƄ
űƳƗõĉġÿôȣƌƎŚāǧġǻėāÍǂ

ƄľĖŅƄôƗȳƌŊƳƆŗƭĜęŕĉġ
ŊȔŕǆ ŊǢǞô ƱľĔŊƎƨ ƎƖƧŶ
ƆŶƉúȲ Ɔŗ Ǝùŕ ǎć ŊƧùĬǆ
ƱľĔŊƎƨÍǂȳƌŊŗǦƵŴǆǢǞô
ƖƄƆŘÿŶŗƄŊƃƓǉęƄŊƢȑƃ
ƱľĔŊƊƥÍǄȳ ġôƳ ŕĄƕĚǆ ƄŊƳ
ƭƧǋÍƳűƳǆĄġùȳ
ƌŊŕƭƱŊŗƶĔƖŊƎƨǦŊĔĄùĞ
Ƅƶǂ ȓņľÍǂȳ āŊĔŕĜŊŴ ŊňñĖƂ
ƄǎŴĻ ġô ƶƜű ƄǎŴĿŖŶ ĊėõŶ
ǆùǦĜùŴȳ ŶāŴ ǦŴ ıĕŊ ƄŊŗ
ǡôǡôƆŶȞǻĚïǫȡŚƢǆƆŶġāś
űǡėŚ Ɖĉ ġűǻŅŅżŘŚ ĄǶŶ
ŊƢǡűǆïŴȐűĹȢŘĉǉôŴƆŊùȳ
ĉƛŶǄŖ āŊĔŕĜŊŴ ƄġŕćļĖÍǂȳ
űŗŶāŴƶĜėāŴǇġėāŊƶŕȞ÷ôǁ
ƊęŴƯÍǂ ƱġŕćľĚȳ ŶāŴ űƳ
ƅǦƶŊĩŶÍƳ Ɖűǌõ ƆŶƉôŴ ƖƄ
ŶāŊĔŕĜŊŴ ƄŊƳ ǉĔǜÍƳ ŅȐāŴ
ƄôŴÍĊ ĔƄǂùŴ ęƆǆśŘŚƊĉ
ôǢġùŴƃŴŶŊùƱôŴȳƯ÷ćŴǆƳ
ĉęƃÍƧŶŊĹŶǊŶĝÍǂȳ
ĄŴǎľƆŴÿŶȎȓƊƭŊǁȳġùǶŴŘŚ
ƌŊƶƧġǎŶǉÿęǦŴƉňŇƭĜęŕ
ƭĄŘŚƄĺȐĔƄôƗȳ
ƄŊƳ Ŵǆ úĆ ƅǦƶŊĩŶ ƌŊŗ
Ŵǆ ıǎĆ āǛ ȣùǆ ƶŅô ÿǎĩ
ıǋ þƱ ġô ƶĄȑƆƊ ƌŊ ŕƭƱŊŗ
ȓņľ ƄǎŴĿŚ ĔƘŅõ ƄôƗȳ
Ŋȣ÷ǆƉƄƄŊǡôƌŊıŊƄŘŕǆ
ȎĻǶ ƎĜęā ǎć ŊƲÿŚ ŕƭƱŊŗ
ÿŇĚĉųƄôƣȳ
ƆƷĉ ĤƧƭŕ ĄŶƆĜǄŚ ƧñǉŚŴ
ƄŊƳ ĉǎ÷Ƨ ĉęƃŚ ƅǦƶŊĩŶ
ƄĄŴ ȓņľ űǆĕȳ ŊƢǡűǆ űƴ
ƅǦƶŊĩŶ ƄƶǄ ġõǻűŚŶ ùƫù
ĉƧñïǎŶƶűŅėĉęƃŚƅǦƶŊĩŶ
ƃôÍǁƶǡùȑȳ
ƄƴĆǉÍǁƄľĖŅǄƱôƗȳƆƴğùĜǆŗ
Ŷňñö ŊðĔ ƊŴć Śǡùȓ ıŊƄ
ƖƄĖǄùƳĉıŊƄÍǄȳƆƴėŊƪǆŗ
ĊǉęŶƭǆűŚıŊƄǎćÏĉŶıġļġÐ
ƱęƆġŘ ƏǆŴ ŶÿȞħƤ ĉŶıġļġ
ŴǆĜňŚŕŶȎňęľıŊƄÍǄȳŊÿȞħ
ŶơűŘŚŴŶ ŶňñùŴŶ ƱŶȎňęļ
ıŊƄŘŚÍǁŶȳ
ƄŊŴǆıŊƄƱôųŕĄƊĚƎǡùȓ
ƆŶŕǉƄƏǆűƌŊĸùƫűŕǆƶǙĄĔȲ
ǌęǤĉğǆƶƭŅǁÍǂȳƄŊŗƯŊǆƶŅô
ĄǎĔƛ Ŵǆ ıŊƄ ĉġ ƅǦƶŊĩŶ
ƶŕƄğĜę Ǝǡùȓ ƆŶŕǉƄ Əǆű ƖƄ
ùƯöĤĊŶŕƭĄŘŚƄńȐĔƄôƗȳ

ĬňƄǆ
ȣȏĉĜĄĔ

Ʊôƌȴ ĉƛŶǄŖ ƆŶŕŕÿǭġƌ ǻėā ġƆö Ƅôƥȳ ƆƳ ƄŊ ęƆĝ ŊǾęĻ
ƃƙǻƯŴƎŚĔƎŊŚƛƆùȳƄűƖƄ ŕƭĆą Ʊú ĜŊƄǆ ƄŊ ÿǉ űǡę
űƳÍǁƉŶȎňęľȞŗűƱôƗȳ
ƄŚƒĕƶǻĉŚƱúĜŊƄǆƏǆŲȲƆŘ
ƆƴƌùƁǆŗıŊƄĉġŘĬǌĄǆŗ ƄŊęƆĝǶĉǸĉƥƱúǾęĮƖƄ
ÿǉ ƭǆűŚ Ƅôƥȳ ĸĕŊ ÿğňƤ ŴǆÿŶǧùıęȐŚĄġùƄŊƧĩǹ
ƖƄŴǆǦƆƶȓāȞŚƱôƥǾęĮÍǄȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ
ትወርድ። ካብ እንዳ ናብ ክፍሊ
እንዳ ትኸይድ። ካብኡ ናብ ማይቤት ክትመጽእ ኢኻ። እቲ ምግዝዛዕ
መወዳእታ የብሉን። ምኽንያቱ እቶም
ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ኢና ዝብሉ
ተወሳእቲ፡ ነቲ ምክፍፋል መመሊሶም
እናገማምዕዎ እዮም ዝኸዱ።
ኣብ ኩለን እተን ክልላት ዘሎ
ኵነታት ምስ እንርኢ፡ ብትንታነ ጥራይ
ዘይኰነ ኣብ ዕለታዊ ክዉን ፍጻመታት
ከነንብቦ ክንክእል ኣለና። ምኽንያቱ
ምትሕልላኽ (complexity) ናቱ
ብግቡእ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ።
ቀደም ዝነበረ ፍልጠትን ሕጂ ዘሎ
ፍልጠትን ምስ ተቐያየሩ፡ ኵነተ-ህሉው
ግዜ ሓበሬታ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ።
ኣብ ባይታ ዘሎ ኵነታት ብዝተፈላለየ
መልክዓቱ - ማለት ፖለቲካዊ፡ ባህላዊ፡
ማሕበራዊ፡ ቁጠባውን ድሕነታውን
ኢልካ ሓደ ብሓደ ክትዛረበሉ ትኽእል
ኢኻ። ነቲ ዝተዘርዘረ ስእሊ ናይ ክልላት
ናብ ሓደ ገጂፍ ሞዛይክ ትርእዮ፣
ከመይሲ መደባትካ ክትሰርዕን ነቶም
ብድሆታት ክትፈልጦምን እንድሕር
ኴንካ፡ ናይ ብሓቂ ስእሊ ክህልወካ
ክኽእል ኣለዎ። እቲ ምግምማዕ ወይ
ምትፍናን ኣብቲ ዝደቐቐ ደረጅኡ
እዩ ወሪዱ ጥራይ ዘይኰነ፡ ካብቲ
መስመሩ እውን ወጺኡ እዩ። ኣብ
ገሊኡ ብጆግራፍ፡ ኣብ ገሊኡ ብዞባ፡
ኣብ ገሊኡ ብንኡስ ዞባ፡ ኣብ ገሊኡ
ብኸባቢታት ዝመቓቐለሉ ኵነታት እዩ
ዘሎ።
ነዚ ክትፍውሶ ምእንቲ፡ ካብኡ
ኣውጺእካ ነቲ ንዕኡ ዝመረዘ ፖለቲካ
ክትኣልዮ ክትክእል ኣለካ። እዚ እቲ ዋና
ዕላማ እዩ። ናይ ፕሮግራም ኣረኣእያን
ሕርያታትን ፍልልይ ክህልወካ ንቡር
እዩ። ብእንዳ፡ ብዓሌት፡ ብኤትኒክ፡ …
ክትፈላለ ግን ንቡር ኣይኮነን። እዚ ኣብ
ሓደ ሃገር መመሊሱ ዕንወት ዘውርድ
እዩ። ካብኡ ዝኸፍእ መርዚ የለን። ነዚ፡
ናይ ፖለቲካ ሕርያ ወይ ኣማራጺ
ከተቕርበሉ ትኽእል ኢኻ። ብኸመይ
ኣወዳድባ፡ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ
ስርዓት ክኸይድ ኣለዎ? ስርዓት ከኣ
ዳይናሚክ እዩ። እዚ ከም ናይ መለኮት
መጻሕፍቲ ኣይኰነን።
ንዓኡ ናብ ዳይናሚክ ዝዀነ ናይ
ሕብረተሰብ ምውህሃድ፡ ምርኽኻብ
ከምኡ እውን ናይ ሕብረተሰብ
ዓቕሚ ከተሐይለሉ እትኽእል ኵነታት
ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ። ኣብዚ
እንታይ ዝመስል ሞዴል ወይ ፍታሕ
ክሰርሕ ይኽእል? ኣብ ጸበብቲ ክልላት
ንዘሎ ኵነታት ናብ ዝተወሃሃደ ዘርብሕ
ኵነታት ክትቅይሮ፡ እንታይ መደባት
ክትሰርዕ ኣለካ? እቲ ተልእኾ እንታይ
እዩ ክኸውን ዘለዎ? ክውቃዕ ዝድለ
ሸቶ እንታይ እዩ? ነዚኦም ኣዳቒቕካ
ትስእሎም። ድሕሪኡ ናብኦም
ከብጽሓካ ዝኽእል ስትራተጂ ስኢልካን
ውጥናትካ ሓንጺጽካን ክትሰርሕ
ትኽእል።
እዚ ቀሊል ነገር ኣይኰነን። ነዚ
ስክፍታ ዝብሎ ዘለኹ፡ መመሊስካ
ነቲ ውሽጢ እናረአኻ ክትከይድ
እንከለኻ፡ ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ።
ምኽንያቱ ብደገ መጺኻ ዝተሰማዓካ
ሚሳላዊ መንገዲ ፍታሕ ክትረክብ
ኣይትኽእልን። ኣብ ኣተኣላልያኡ
ጽቡቕ ድሌት ክህሉ ይኽእል እዩ።
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. . . ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ንጽቡቕ ድሌት ተመኵሮ እንድሕር
ዝውሕዶ ኰይኑ፡ ዝወስዶ ሕርያታት
ምናልባት ነቲ ዝድለ ዕላማ ከይወቅዕ
ይኽእል። ከመይ እንተ ተተገብረ
ይሓይሽ? ኣብኡ እዩ እቲ ምምኽኻር
ዝመጽእ። ቀጻሊ ምምኽኻር እንተ
ገይርካ፡ ናብቲ ዘወጻጽኣካ መንገዲ
ተምርሕ።
ንዓና ነቲ ክዉን ኵነታት ናይ
ኢትዮጵያ ምፍላጥ ኣየጸግመናን እዩ።
ሓንሳእ ፈሊጥናዮ ኢና፡ ዓሚ ከምዚ
ነይሩ፡ ቅድሚ ዓሚ ከምዚ ነይሩ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ነዚ ህሉው ግዜ እውን
ንርእዮ ኣለና። ኣብ ንጡፍ ጽምዶ
(engagement) ተመርኲስና ንኸይድ
ኣለና። ሕጂ እንታይ እዩ ዝረኣየካ? ገለ
እዋን ዘልሓጥሓጥ ኢልና ንድሕሪት
እንተ ተሪፍና፡ ጉያ ኢልና ከነርክበሉ
ኣይንኽእልን። ጕዳያት ካብ ቍጽጽር
ወጻኢ ክዀኑ ይኽእሉ። ሰባት
ንሓድሕዶም ክናቘቱ ይኽእሉ።
ተመሊስካ እቲ መርዚ ኣብ እዋኑ
ክእለ እንተዝከኣል ነይሩ፡ ኢልካ ናብ
ምስትንታን ትኣቱ።

ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን
ዝቐርብ ዘሎ እንተ ርኢኻዮ፡
ብዕምቈት ነቲ ጕዳይ ዘይርኢ እዩ።
ንመጻኢ ክገብሮ ዝግባእ ኣጸቢቑ
ፈሊጡ ዝሰርሕ ሓይልታት ኣሎ
ኽትብል ኣይትኽእልን። ሓሚቖም
ወይ ደንቊሮም ማለት ኣይኰነን።
እዚ ህሉው ኵነታት ካብቲ ዝተወርሰ
ኵነታት ዝተፈጥረ ስለዝዀነ፡ ምስ ግዜ
ተመኩሮ እናተቐስመሉ፡ እናተመሓየሸ
ክኸይድ ዝኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ
ግዜ እውን ንገዛእ ርእሱ ሓደ ወሳኒ
ረቛሒ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ሓደ ካብቲ
ኣከራኻሪ ኣርእስትታት ኰይኑ ዘሎ፡
ብመሰረት ናይቲ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ
ባህሊ፡ ምርጫ ኣብ 2020 ክካየድ
ኣለዎዶ የብሉን? ዝብል እዩ። እዚ
ንገዛእ ርእሱ ኣብዚ እዋን እዚ
ኣርእስቲ ክኸውን ኣይምተገብአን።
ኣብኡ ትፈላለ፡ ትሰሓሓብን ትናቖትን
እንድሕር ጀሚርካ፡ ካብ ነቶም ቀንዲ
ጕዳያት ኣብ ምግላጽ ኣተኵሮኻ
ትበኵር። ኣብ ጎድናዊ ዝዀነ

ኢልካ ክትዛረብ ኣለካ። እንተዘየሎ
ትኹን ኣይትኹን በታ ዝተባህለት ናይ
1995፡ 2000፡ 2005፡ 2015 ሕጂ ኸኣ
2020 ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ
ክትዛረብ ግቡእ ኣይኰነን። ቅድም
ቀዳድም ነቲ ዝጸንሐ እንድሕር
ነጺግካዮ፡ ንሱ ኣየወጻጽኣናን እዩ’ሞ
ሓድሽ ኣካይዳ ክንከይድ ኣለና
እንድሕር ትብል ኣለኻ ኴንካ፡ ናብቲ
ሓድሽ ኣከያይዳ ዝወስደካ መንገዲ
ክትማጎት ትኽእል።
ነቲ ዘሎ ስክፍታ መመሊሰን ዘጋድዳ
ዓበይቲ ናይ መጽናዕቲ ወይ ናይ
ምርምር ትካላት ኣለዋ። ነቲ ንሳተን
ዝህብኦ ናብ ምህውታት ጎደናታት
ዝወስድ ምዕዶታት ወይ ምኽርታት
እንተ ሰሚዕካዮ ዘሰክፍ እዩ። ነቲ ዘሎ
ቅኒት እየን ክምዝምዝኦ ዝፍትና ዘለዋ።
ኣብኡ እናኣተዋ መሊሰን ከጐሃህርኦ
እየን ዝሕልና። ዓበይቲ ናይ መጽናዕቲ
ማእከላት ተባሂሎም ዘውጽእዎ ዘለዉ
ርካሽ ጽሑፋት፡ መመሊሱ ናብ ገደል
ዘእቱ እዩ። ስለ’ዚ ክእለ ክኽእል ኣለዎ።
ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኵነታት’ሞ

ዘየድልዩ ማእዝናት ኣወጊንና፡ ጥዑይ
መንገዲ ንሕዝ ኣሎና። ሕጂ ተመሊስካ
ክትርእዮ እንከለኻ፡ ብዙሕ ሕምርግርግ
ዝበለ ጕዳያት እዩ። እቲ መርዚ ንገዛእ
ርእሱ ናይ ብሄራዊ ረጽምን ምትፍናንን
ጥራይ ምዃኑ ዘይኰነ፡ ኣብኡ ዘሎ
ኣረዳድኣን ንዕኡ ክትፍውሶ ኢልካ
እተቕርቦ እማመታት ናብ ምትፍናን
ክወስድ የብሉን።
‘እከለ ፈደራሊስት፡ እከለ ግን ኣሃዳዊ
(ዩኒየኒስት) እዩ’ እንታይ ማለት እዩ?
ንኣሃዳዊ ኣብ ውሽጢ እንታይ መቓን
(context) ኢኻ ትርእዮ ዘለኻ? ምሒር
ዓሚቝ ብዘይኰነ ኣረዳድኣታት እዩ
ዝጋዋሕ ዘሎ። ፈሊጣዊ ዝዀነ ናይ
ጥንቆላ ኣቀራርባታት ኣሎ። እቲ
ዘቕርብዎ ዘለዉ ሓሳብ ናይ ብሓቂ
ቅኑዕን ዘይቅኑዕን ዘይኮነ፡ ነቲ ዘሎ ኵነተ
ኣእምሮ (ሙድ) ክጥቀሙሉ እዮም
ዝፍትኑ ዘለዉ። እዚ በለጽ እዩ። ዝፈላሊ
ነጥብታት እንድሕር ኣሎ ዀይኑ፡ ኣብ
ትሕዝቶ ሓደ ክልተ ኢልካ ትዛረብ።
እንተዘየሎ ኣጋዊሕካ-ኣጋዊሕካ ብስምዒት
ነቲ ፈኲስ ጉዳያት ቃልቃል ተብሎ።

ከይድካ-ከይድካ ኣብ ክንዲ ሽግር
መምስመጸ ክትፈትሕ ምፍታን፡ ሽግር
ከይመጸ ከሎ ክትኮልፎ ክትክእል ኣለካ።
ከምኡ ንኽትገብር ከኣ፡ ኵሎም ናይ
ፖለቲካ ሰባት ወይ ውዱባት ከምኡ
ዓይነት ኣቀራርባ ክህልዎም ክኽእል
ኣለዎ። ኣብ ባይታ ግን ብኣንጻሩ
እዩ ዝርአ ዘሎ። ንሓድሕዶም ኣብ
ምትፍናን እዮም ዝርከቡ። እቲ ካብ
ኵሉ ዝበኣሰ ነቲ ምትፍናኖም፡ ስነሓሳባዊ መልክዕ ከትሕዝዎ ዝፍትኑ
ምህላዎም እዩ። ኣነ ፈሊጣዊ ወይ ናይ
ጥንቆላ ፖለቲካ እየ ዝብሎ።
ነዚ ንኽትምዝምዞ፡ ምስ’ቲ ሕጂ
ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ናይ ኣእምሮ
ቅኒት ቀሊል’ዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ
ናይ ጽልኢ መንፈስ፡ ንእሽቶ ናይ
ጽልኢ ዘረባ እንድሕር ኣምጺእካ፡
ተቐባልነት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ናብ ምቅርራብን ምውህሃድን ዘምጽእ
መንገዲ እንድሕር ከተቕርብ ጀሚርካ፡
ብቐሊል ስምብራት ኣይተትርፈሉን
ኢኻ። መራሕቲ ፖለቲካ ኢና ዝብሉ፡
ነቲ ተወርሶ ናይ ዕስራ - ሰላሳ ዓመታት
ኣታፋናኒ ስነ-ኣእምሮ ወይ ፖለቲካ
ክጥቀሙሉ ክፍትኑ ክትርኢ ከለኻ
ዘሰክፍ እዩ።
እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ብቐጻሊ

ምስሕሓባት ኣቲኻ - ይኹን ኣይኹን፡
ይቐድም ኣይቐድም፡ ብሰዓቱ ይገበር
ኣይገበር፡ … ክትበሃሃል ኣርባሒ
ኣይኰነን።
ናይ ደገ ጸየቕቲ ሓይልታት ከኣ
ኣለዉ። ‘ኣይፋል ክግበር ኣለዎ።
ምርጫ እንተ ዘይገይርኩም፡ ከምዚ
ክኸውን እዩ፡ ከምዚ ክትበሃል ኢኻ።’
ዓይነት ዘረባታት ኣሎ። ሕጂ እዚኣ
ንገዛእ ርእሳ ከም ሕቶ ኣብ 2020 እንተ
ርኢናያ፡ ንምትፍናን (ንፖላራይዜሽን)
ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ጠንቂ
ክትከውን ስለእትኽእል፡ ከመይ ገይርካ
እንተ ተታሕዘት ትሓይሽ? ነንበይኖም
ኣቀራርባታት ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም።
ሳዕቤናቱኸ እንታይ ክኸውን እዩ? ናይ
ምርጫታት ምግባርን ዘይምግባርን
ኣይኮነን እቲ ሕቶ።
እቲ መሰረታዊ ፍወሳ ናይዚ
ዝተወርሰ ባህሊ እንታይ ክኸውን
ኣለዎ? ኣብ ትሕዝቶ ኢኻ ክትዛረብ
ዘለካ። እወ ካብ ዝጸናሕናዮ ኣብ ናይ
መቐይሮ እዋን ኣለና። ካብኡ ወጺእና
ናብ ናይ ብሓቂ ናይ ፖለቲካዊ ጕዕዞ
ክንከይድ እንድሕር ኴንና፡ እቲ መጻኢ
ጉዕዞ እንታይ ክመስል ክኽእል ኣለዎ?
ንዕኡ ዝጥዕም ኣወዳድባ እንታይ እዩ?
እንታይ እንታይ ግዜኸ ክሓተና እዩ?

ብኸመይ ኢና ንርእዮ ዘለና? እንድሕር
ተባሂሉ፡ ንሕና ካብቲ ዝጸንሐ ዉሩስ
ግዕዘይ ክወጹ ክኽእሉ ኣለዎም በሃልቲ
ኢና። ምእንቲ ንዓኣቶም ክጥዕሞም፡
ኣብ መወዳእታ ኸኣ ንዓናን ነዚ
ከባቢናን ምእንቲ ክጥዕመና። ምኽንያቱ
ኢትዮጵያ ከም ዝዀነት ሃገር ኣይኮነትን።
ምጽላው ኣሎ። ጆግራፍን ጂኦፖለቲካዊ
ኣገዳስነትን ኣሎ። ታሪኽ እውን ንገዛእ
ርእሱ ዓቢ ትምህርቲ እዩ። ስለ’ዚ
ንዕኦም ንነብሶም ቅድሚ ዝኣገረ ጥራይ
ዘይኮነስ፡ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎም ጽልዋ
እውን እንተደኣ ተረጋጊኡ፡ ኵነታት
ናይ ኢትዮጵያ ኰነ እዚ ከባቢ ክረብሕ
ይኽእል እዩ። ንኵነታት ኢትዮጵያ ባዕሉ
ይፈልጥ ኢልካ ትገድፎ ኣይኰነን።
ከም ዝዀነ ካልእ ሃገር ንሕና ብዓቕምና
ናትና ታሪኽ ኣለና። ናትና ኵነት ኣለና።
ንናይ ኢትዮጵያ ቦታ ኣብዚ ከባቢ’ዚ
ኣስተናዒቕና፡ ‘ደለየ ይኹን’ ክንብል
ኣይንኽእልን ኢና። ምኽንያቱ ናቱ ናይ
ምልሓም (spill over) ሳዕቤን ኣለዎ።
ናብ ሶማልን ዝተፈላለያ ካልኦት ጎረባብቲ
ሃገራትን ዝኸይድ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ።
በዚ መንጽር፡ እቲ ጽቡቕ ነገሩ እዚ
ሕጂ ንሃንጾ ዘለና ዝምድና ብግቡእ
እናኣማዕበልናዮ፡ ናይ ሓባር መረዳእታ
እናፈጠርና፡ ኣብ ኣከያይዳና እውን ገለ

ነዛ ናይ ምርጫ ከም ኣብነት እየ
ዘምጽኣ ዘለኹ። ዓቢ ኣርእስቲ ስለዝዀነ
ኣይኰነን። ናይ ምርጫ ጕዳይ ኣብ
ሰነ፡ ሓምለ ወይ ነሓሰ ይገብር ኢልካ
ምክርኻር ኣይመድለየን። ቅድም
ቀዳድም ኮፍ ኢልካ ኣብቲ ትሕዝቶ
ንረዳዳእ ኢልካ ክትዛረብ እንከለኻ፡ ናብ
ምርድዳእን ናብ ናይ ሓባር መደብን
ክትከይድ ትኽእል። እንተዘየሎ
ንዓኣ ከም መፈላለዪ ነጥቢ ወሲድካ፡
መመስመርካ ሒዝካ እንተ ኸይድካ፡
ናበይ ኢኻ ከተምርሕ?
ተመኵሮ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመታት
ዝመሃረና ኣሎ። እቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ
ሓድሽ ምህዞ ዘይብሉ ናይ 1994
ኣረኣእያን እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለናን
እንታይ ፍልልይ ኣለዎ? ሽዑ ከነወግዶ
ክኢልና እንተ ንነብር፡ ኣብዚ ኩሉ
ጸገም ኣምበይ ምኣተናን። እዚ ኩሉ
ክሳራን መስዋእትን ኣምበይ ምመጸን።
ሕጂ እውን ልክዕ ከምኡ ዓይነት ነገር
ከይመጽእ ምእንቲ፡ ስለምንታይ ብኣጋ
ክንኮልፎ ዘይንኽእል? ዘይተደለይቲ
ምዕባለታት ምእንቲ ከይስዕቡ፡ ነቲ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኵነታት ብቐረባ
ክንከታተሎ ኣገዳሲ እዩ።
ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 29 ዓመት ቁ.139
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ብተዛማዲ ብሉጽ ጸወታ ኣብ
ዝተራእየሉ ናይ 1800 ሲሲ ውድድር
መኪና፡ ሳይሞን ጸሃየ ኣብ ኩርባ
360 ዲግሪ ድሕሪ ምንሽርታቱ፡ ምስ
መከላኸሊ ጎማ ተጋጭያ ኣርባዕተ
ጎማኣ ንላዕሊ ዘንቃዕረረት ሬናውልት
መኪና ሙሉጌታ ኪዳነ፥ ህቡብ
ተወዳዳራይ ሞተር ሳይክል ኣላይ
ወልዳይ ብሓደጋ ተሃኑ ከየውጽአ
ካብ ውድድር ዝተኾልፈሉ፥ ሱታፌኡ
ዘካትዐ ሃብተ ዘርኣይ ብጊሓቱ ኣብ
ቀዳሞት ዙርያታት ካብ ውድድር
ዝወጸሉ፥ ሚልክያስ ርእሶም ንበይኑ
ኣብ ‘ፖድየም’ ዝተራእየሉ፥ ኢሳያስ
ኣየለ ኣብ ውዱእ ግዜ ናብ ውድድር
ዝተመለሰሉ፥ ሓበን ጎይትኦም መኪናኡ
ብዝግባእ ከምዝመለኸ ዘረጋገጸሉ፥
ቴድሮስ ስዩም፡ ንቦኽሪ ዓወቱ፡
ንነፍስሄር ኣቦኡ ዝወፈየሉ . . . ገለ
ካብቲ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ
ምጽዋዕ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር
መኪናን ሞተር ሳይክልን ዝተራእየ
ፍጻመታት እዩ።
** ** **
ኣብቲ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል
30 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብሃገራዊ
ፈደረሽን መኪናን ሞተር ሳይክልን
ዝተዳለወ ውድድር፡ ካብ 1000 ክሳብ
2000 ሲሲ መካይን ከምኡ ድማ ካብ
125 ሲሲ ክሳብ 1200 ሲሲ ንዝሓዛ
ሞተር ሳይክልን ኣብ ውድድር ክጽመዳ
ተራእየን። ብሰግለለት ዝተሸፈነት ጸሓይ
ምስ ማእከላይ ምቖት ናይቲ ረፍዲ በቲ
ሓደ፡ ኣካየድቲ እቲ ውድድር ድማ
ግዜ ከየጥፍኡ ውድድር ምጅማሮምን
ምቕጻሎምን ከኣ በቲ ኻልእ ብሓፈሻ
ንተዓዘብቲ ምቹእ ነይሩ ክበሃል
ይከኣል።
ኣብ ናይ 1000 ሲሲ ጀመርቲ
ተቐዳደምቲ መኪና፡
ሽዱሽተ
ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ መስመር
ምብጋስ ተረኺቦም። ኣብ ፈለማ
ዙርያታት ኬብሮን በረኸት ዘርኣዮ ናይ
ምዝዋር ብቕዓት ከምኡ ድማ ኦፔል
ካደት መኪና ዝሓዘ ንፍታሌም በረኸት
ክሳብ መወዳእታ ዙርያ ንመወዳድርቱ

ሓበንን ዮውሃንስን ዝነኣድ ብቕዓት ኣርእዮም
* ኣላይን ሙሉጌታን ብሓደጋ . . .

ዝመርሓሉ ብቕዓት መሳጢ እኳ ኮይኑ
እንተቐረበ፡ ኽልቲኦም ተቐዳደምቲ ኣብ
ቦታ መሸለሚ ኣይተረኽቡን። ኬብሮን
ብሓደጋ፡ ንፍታሌም ድማ ማኪና ‘ቂም’
ብምባላ። በዚ ድማ፡ ኣብ መወዳእታ፡
ፊያት 127 ዝዓይነታ መኪና ዝመርሐ
ሜሮን ተወልደመድህን ንመዋእል
ኪሮስን ዩኤል ኣርኣያን በሊጹ ዕዉት
ናይቲ ካታገሪ ኮይኑ።
ኣብ ተመሳሳሊ ናይ 1000 ሲሲ
ገዳይም ተቐዳደምቲ ውድድር፡ 13
ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ መበገሲ
መስመር ተረኺቦም። ብዝሒ ጥራይ
ዘይኮነ፡ ከም ኣሚር ኢማም ዝኣመሰሉ
ኣብ ዝለዓለ ሲሲ ዝወዳደሩ ዝነበሩ
ተቐዳደምቲ ምህላዎም ብኣጋኡ ጽቡቕ
ጸወታ፡ ኮታ ብልሒ ክረአ ተገሚቱ
እዩ። ብፍላይ ኣሚር ካብ ግዜ ናብ
ግዜ ንቴድሮስ ክቐርቦ ዝፈተነሉ ፍጻመ
ንብዙሓት ቃንዩ እዩ። ብዝኾነ ቴድሮስ
ዕዉት ናይቲ ካታገሪ ኮይኑ መዛዘሚ
ሕንጻጽ ክረግጽ እንከሎ፡ ኣሚር ድማ
ካልኣይ ኮይኑ። ኣብዚ ካታገሪ’ዚ ስሙ
ዝኾልዐ ዓወት ወልዱ ድማ ሳልሳይ
ኮይኑ። ድሕሪ እቲ ውድድር፡ ኣብ

ናይ ውድድር መኪና ጉዕዞኡ ፈላሚ
ዓወት ዘመዝገበ ቴድሮስ፡ “እዚ ዓወት
ንኽብሪን ዝኽሪን ወላድየይ ነፍስሄር
ስዩም ይኹን” ክብል ድማ ተዛሪቡ።
14 ተቐዳደምቲ ዝተረኽቡ ኣብ
ናይ 1300-1400 ሲሲ፡ እቲ ዝለዓለ
ቁጽሪ ተቐዳደምቲ ዘሳተፈ ካታገሪ
ናይቲ ውድድር ነበረ። መኪናኡ
ዘንሸራተተቶ ዳዊት ማቲዮስ ዘርእዮ
ጸወታ ኣብ ፈለማ መሳጢ ኮይኑ ኣብ
ዝቐረበሉ ውድድር’ዚ ካታገሪ፡ ገዲም
ተቐዳዳማይ ሙሉጌታ ሃይለ እዩ
ተዓዊቱ። እዚ ንነዊሕ ዓመታት ብኦፔል
ኮርሳ ዝዓይነታ መኪና ዝተወዳደረ
ተቐዳዳማይ፡ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት
ናብ ዓወት ምምላሱ ድማ ፍሉይ
ይገብሮ። ጊደዎን ግርማይ ከምኡ ድማ
ሙሴ ነጋሽ እቶም ካልኣይን ሳልሳይን
ኮይኖም ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ዝበጽሑ
እዮም።
ካብ 125 ሲሲ ክሳብ 600 ሲሲ
ብሓባር ዘሳተፈ ውድድር ሞተር
ሳይክል እውን ኣካል ናይዚ ውድድር
እዩ ነይሩ። ነባር ተቐዳዳማይ ኣላይ
ወልዳይ ካብዚ ውድድር’ዚ ብሓደጋ

ኣብ ዝወጸሉ ናይ 600 ሲሲ ካታገሪ፡
ኣኒስ ኑረዲን እዩ ውድድሩ ብምፍጻም
ተዓዊቱ።
ሸሞንተ ተቐዳደምቲ ኣብ ዘሰለፈ
ናይ 175 ሲሲ ካታገሪ ከኣ ናሆም
ይትባረኽ ንሳሙኤል ተስፋማርያምን
እምባየ ሳሙኤልን ኣኸቲሉ ተዓዊቱ።
ኣብ 125 ሲሲ ድማ ምስግና መሓሪ
ጸብለል ክብል እንከሎ፡ ነቢል ክያር
ከምኡ ድማ ሃብቶም ገብረመስቀል
ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም።
ኣብ ክልተ ምድብ ዝተወዝዑ ግን
ከኣ ብሓባር ዝተበገሱ ተቐዳደምቲ
1600 ሲሲ፡ ዝሓሸ ናይ ምሕናን
ብቕዓት እዮም ኣርእዮም። እዞም
ኣብ ‘ካርቡራቶረን ኢንጀክሽንን’
ዝብል ምድብ ዝርከቡ ተቐዳደምቲ
ብሓፈሻ ብዝሖም 13 ከኣ ነበረ። ኣብ
ናይ ኤ (ኢንጀክሽን) ምድብ፡ ሓበን
ጎይትኦም ልዕሊ ካልእ እዋን መኪናኡ
ብዝግባእ ዝመለኸሉን ዝነኣድ ብቕዓት
ዘርኣየሉን ኮይኑ እዩ ቀሪቡ። ኣብ
ቀዳሞት ዙርያታት ማዝዳ ዝዓይነታ
መኪና ብዝሓዘ ተዓገስ ዓንደብርሃን
ዝተበድሀ ሓበን፡ ምስ ግዜ መሪሕነት
ክጭብጥ ግዜ ኣይወሰደን። ንሱ፡
ንተዓገስ ዓንደብርሃንን ሮቤል መዓሾን
ሃማመተኤ፡ ሃማደኤ፡ ዳዊት ኣባዲ ኣካላት ውድድር ቅርጺ ኣካላት ኣኸቲሉ ኣብ ዝተዓወተሉ መድረኽ፡
ብተመሳሳሊ ዮናታን መብራህቱ ከኣ
ከምኡ ድማ ሰላም ማእከል መሰልጠኒ ተኻዪዱ ነይሩ።
ኣብቲ 25 ተወዳደርቲ ዝተሳተፉሉ ኣብ ናይ ካርቡራቶረ (ቢ) ምድብ
ውድድር፡ ካብ ጉጅለ ሓደ በረኸት ጸብለል ብምባል ቀዳማይ ወጺኡ።
እዮብ፡ ቢንያም ተመስገንን ሜሮን ኣቤል ምስግና ከምኡ ድማ ቴድሮስ
ሚካኤልን ተዓዊቶም። ኣብ ምድብ ናይዝጊ ካልኣይን ሳልሳይን ዝወጹ
ክልተ ሴም ቴድሮስ፡ ሮቤል ተቐዳደምቲ እዮም።
ኣብቲ ናይ 1600 ምድብ፡
ዘርእሰናይን
ፊልሞን
ዳዊትን
ተመሳሳሊ ተርታ ክሕዙ እንከለዉ፡ ተቐዳደምቲ ብሓባር ምውድዳሮም፡
ናሆም ኣርኣያ፡ ሚካኤል ዮውሃንስን ገለ መቐረት ንገለ ተዓዘብቲ እኳ
ኣብርሃም ኣሮንን ከኣ ካብ ቀዳማይ እንተሃበ፡ ንሓደ ሓደ ተቐዳደምቲ ግና
ኣይተዋሕጠሎምን። ምኽንያቱ፡ ኣብ
ክሳብ ሳልሳይ ወጺኦም።
ዕዉታት ናይዚ ብጂምናዝየም ኩርባ ብዘይ ካታገሪኦም ተቐዳዳማይ
ሃማመተኤ፡
ዳዊት
ኣባዲን ናይ ምዕጋት ከምኡ እውን ፍጥነት
ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ኣብ ናይ ምንካይ ተርእዮታት የጋጥሞም
ስካንዲናቭያን ዝተመወለ ውድድር፡ ብምንባሩ። ኣብ ናይ ቢ ምድብ፡
ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲን ከምዘይሳተፍ ብፈደረሽን ዝተሓበረ
ናይ ክብሪ ዕዱማትን ናይቲ ዕለት ኢሳያስ ኣየለ፡ ኣብ ውዱእ ሰዓት
ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም። ምስታፉ ድማ እቲ ካልእ ኣርእስቲ ናይዚ
ካታገሪ እዩ። ንሱ፡ ዋላ’ኳ ብምስታፉ
** ** **

ውድድር ቅርጺ ኣካላት ተኻይዱ
ብምኽንያት ጽምብል ዝኽሪ
ስርሒት ፈንቅል ብምትሕብባር

ንደገፍቱ እንተዕገበ፡ ውድድሩ ክፍጽም
ግን ኣይከኣለን።
ንበየነ ስምኦንን ሙሉጌታ ኪዳነን ናብ
ሽዱሽተ ካልኦት ተቐዳደምቲ ዝጸምበረ
ውድድር ናይ 1800 ካታገሪ ነበረ።
ሬናውልት 1400 ሲሲ ቱርቦ መኪና
ሒዙ ዝቐረበ ሙሉጌታ ድማ ናይ 100
ሜትሮ ሓለፋ ንመወዳድርቱ ብምሃብ
እዩ ናብ ጸወታ ኣትዩ። ዓቢ ይሕደጎ፡
ማሕዲጉ ዝተመርቀፈሉ ቀዳሞት
ዙርያታት፡ ኣብ ድሕሪት ንዮውሃንስ
ፍስሃየ፡ ሳይሞን ጸሃየ፡ ሮቤል ክብሮምን
. . . ካልኦትን ኣብ ናይ ቀረባ ቅስል
ኣእተወ። ጻዕዳ ትኪ ዝተፍአት መኪና
ዓቢ ካብ ውድድር ኣብ ዝተኣለየትሉ፡
ዮውሃንስ፡ ሳይሞን፡ ሮቤል ከምኡ ድማ
ሙሉጌታ ኣብ ቅልስ ኣተዉ። እንተ
1000 ሲሲ ቱርቦ ዳትሰን ዝዓይነታ
መኪና ብምሓዝ ናብዚ ውድድር’ዚ
ዝኣተወ ሃኒ ኢብራሂም ግና ንጸወታ
ብማዕዶ ኪንዮ ምዕዛብ ኣድማዒ ኮይኑ
ኣይቀረበን - እዛ መኪና፡ ኣብ ዝሓለፈ
ውድድራት ኣዝያ ሓያል ምንባራ
ይዝከር።
ሮቤል ክብሮም ካብ ጸወታ ዘልሓጥ
ኣብ ዝበለሉ፡ ቅልስ ኣብ መንጎ ሳይሞን፡
ሙሉጌታን ዮውሃንስን ኮነ፡ ክልተ ግዜ
ዝተመሓላለፉ ሙሉጌታን ዮውሃንስን
ንተዓዘብቲ ክቓንዩ እኳ እንተኸኣሉ፡
ዮውሃንስ መሪሕነት ናይቲ ጸወታ ካብ
ምሓዝ ኣይተዓግተን - ጋግ እናግፍሐ
ኣብ ዝመጸሉ፡ ሙልጌታ፡ ቅልሱ ምስ
ሆንዳ ሲቪክ 1800 ሲሲ ዝዓይነታ
መኪና ምስ ዝዓጠቐ ሳይሞን ኮነ። ጸወታ
ክዛዘም ኣብ ዝተቓረበሉ ድማ፡ ሳይሞን
ኣብ ኩርባ 360 ዲግሪ ኣንሸራተተ።
ኣብ እግሩ ዝነበረ ሙሉጌታ ንሳይሞን
ከይገጨወ ክሓልፍ ኣብ ዝፈተነሉ
ህሞት ድማ እዩ መከላኸሊ ጎማ
ዘርከቦን መኪናኡ ድማ ኣርባዕተ ጎማኣ
ከተንቃዕርር ዝተገደደትን። ዮውሃንስ
ብዘይ ተቓጻጺ ቀዳማይ ክወጽእ
እንከሎ፡ ሳይሞን ድማ ካልኣይ ኮይኑ።
ዘገም እናበለ ዝተጓዕዘ በየነ ስምኦን
ድማ ሳልሳይ ኮይኑ።
ኣብ ክልተ ምድብ ዝተወዝዑ ናይ
2000 ሲሲ ተቐዳደምቲ፡ ብዝሖም
ሽዱሽተ ነበረ። ኣብ ናይ ቱርቦ ካታገሪ፡
ሃብተ ዘርኣይ፡ ጊላይ ገብረኣምላኽን
ንጉሰ ሃብተን ድማ ኣብ መስርዕ
ተረኸቡ። ንፋልማይ ግዚኡ ናብ
ውድድር መኪናን ሞተር ሳይክልን
ኤርትራ ዝተጸምበረን በዚ ካታገሪ’ዚ
ብምጅማሩ ድማ ኣካታዒ ኮይኑ ዝጸንሐን
ሃብተ ዘርኣይ ብኣጋኡ ኣብ ቀዳሞት
ዙርያታት እዩ ካብዚ ውድድር’ዚ
ወጺኡ። ሓደ ዙርያ ንመሳቱኡ ዝሃበ
ንጉሰ ከም ናይ ዝሓለፈ ውድድራት
ቀዳማይ ክወጽእ እንከሎ፡ ጊላይ ድማ
ካልኣይ ኮይኑ።
ኣብ ተመሳሳሊ ሲሲ ቱርቦ ኣልቦ
መካይን፡ ዝሓሸ ብቕዓት ከርኢ
ትጽቢት ዝተገብረሉ ሊዮናርዶ ሞዲቺ፡
ከምኡ ድማ ተስፋኣለም ረድኢ ከኣ
ዘይምቕጻሉን፡ ንሚልክያስ ርእሶም
ንበይኑ ክጐዓዝ እዩ ደሪኹ። ንበይኑ
ድማ ተዓዋቲ ኮይኑ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 29 ዓመት ቁ.139

ዞባ ማእከል
ኣስመራ

ፍሬም

በይሉል ገብረሚካኤል - ፉርቱና ኤ
ናጽነት ደስበለ

ከሳሲት ወ/ሮ ለተኪዳን ሃይለ ተወልደ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ቅዱስ ገብረሚካኤል ናይ
ገንዘብ ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፣ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል መከላኸሊ መልሲ ሒዝካ
ን11/3/20 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ
ቁ.41 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ግን ንስኻ
ኣብ ዘይብሉ ጉዳይካ
ተራእዩ ክውሰን
ምዃኑ ነፍልጥ።
ት/ዕድመ ዳናይት ዮውሃንስ ዓንደማርያም፡

ብወለዳ ኣቶ ዮውሃንስ ዓንደብርሃንን ወ/ሮ
ሳባ ሰመረኣብ ማዕሎን ኣቢላ፡ ዳናይት
ዮውሃንስ ዓንደማርያም ምባል ተሪፉ፡
ዳናይት ዮውሃንስ ዓንደብርሃን ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/2/20 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ
ቁ.35 ይቕረብ።

ላዕለዋይ
ቤት ፍርዲ
ኣስመራ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ወረ/ነፍ ተስፋይ
ተኽለማርያምን ነፍ/ትበርህ ወ/ኪዳንን፡
እያሱ ተስፋይ ወኪል እዮብ ጠበቓ ይሕደጎ
ኣርኣያን፡ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ተስፋይ
ተኽለማርያም ነፍ/ትበርህ ወ/ኪዳን፡ ኣበባ
ተስፋይ+6 ዘሎ ናይ ምቕሊት ውርሲ
ክርክር፡ ወረ/ነፍ ኢትዮጵያ ተስፋይ ለምለም
ገብረእግዚኣብሄር ሃብተጽዮን ኣድራሻኣ
ንጹር ስለዘይኮነ፣ ተጸዊዓ ን27/2/20 ኣብ
ላ/ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ ግን ንሳ
ኣብ ዘይብሉ ጉዳያ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ቶማስ ጸሃየ
ገብረሚካኤልን ተኸሳሲት ወ/ሮ ቤትኤል
ሚኪኤል ገብረን ዘሎ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን
ክሲ ተኸሳሲት ብኣድራሻኣ ክትርከብ
ስለዘይካኣለት፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን3/3/20 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ። እንተዘይቀሪባ
ግን ንሳ ኣብዘይብሉ ጉዳያ ክረአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ውነሽ
ገብረእግዚኣብሔርን ተኸሳሲት ወ/ሮ ሓረጉ
ኣብርሃምን ዘሎ ናይ ስም ምትሕልላፍ
ክርክር፡ ተኸሳሲት ብኣድራሻኣ ክትርከብ
ስለዘይካኣለት፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን12/3/20 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።
ኣቶ ብስራት ሚኪኤል ተፈሪ፡
ተፈሪ ተኽለ እንግዳ ስለዝሞተ፡ 6
ደቂ ደቁን 1 ኣሞናን ወረስቲ
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
ን12/3/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣባሓጐና
ተተካእቲ
ምዃንና
እንተሎ፡

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ሮ ኣኽበረት ኢሳቕ ገብረሂወት፡ በዓልቤተይ ዓንደብርሃን ዑቕባስላሴ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ን4/3/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሰምሃር ጸሃየ ሃብተ፡ ኣደና ለምለም
ግፎም ገብረማርያም ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
1 ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/2/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲ ኣቶ ኤርምያስ መዓሾ ወልደስላሰ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ጸሃየ ኣብርሃም ገብረገርግስ
ንብረቱ ዝኾነት ናይ ገዛ መኪና ቁ.ሰሌዳ
ER-1-12013 ናይ ሕጂ ቁ/ሰሌዳ ER1-C-3496፡ ቁ/ቻሲ JKE 70-0448239
ሸይጡለይ መኪና ኣረኪቡኒ ናብ ስመይ ግን
ከየመሓላለፈለይ ካብዚ ሃገር ስለወጸ፡ ናብ
ስመይ ክመሓላለፈለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/2/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ዕዳጋ ሓሙስ
ከሳሲት ወ/ሮ ለተንጉስ ገብረመስቀል
ሃብተ፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ ኪሮስ ኪዳነማርያም
ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ምም/ን/ዞባ ዕዳጋ
ሓሙስ ኣባሞቻል ኣብ ሎታ 3፡ ፓርሰል ዜድ
ዝርከብ ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ኣብ ቤ/ጽ/ኮምሽን
ኣባይቲ ብዋንነት ደብተር ቁ.101203
መወከሲ
ቁ.111317-111318
ብስም
ከሳሲት ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
(ገዛ) ዘለዎ መሬት ተኸሳሲት ሸይጣትለይ
ስም
ከየማሓላለፈትለይ
ኣድራሻኣ
ስለዝጠፋኣኒ፡ ናብ ስመይ ይመሓላለፈለይ
ስለዝበላ፣ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪል ን3/3/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍ
ወ/ሮ ትብለጽ ገብረስላሴ፡ ጓለይ ሃይማኖት
ሃብተሚካኤል ፍስሃ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3
ኣሕዋታ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/3/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሕምብርቲ
ወ/ሮ ሰናይት ወልዳይ፡ በዓል-ቤተይ
ኣብርሃለይ
ገብረእንድርያስ
ህብቱ
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/3/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ
ከረን
ከሳሲት ዓማራ ያሲን መሓመድ፡ ተኸሳሲ
ሓሰበላ ኢብራሂም መሓመድሓምድ ንኣቦነት
ምርግጋጽ ዝምልከት ክሲ ተመስሪቱልካ
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን18/2/20 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።እንተዘይቀሪብካ
ግን ንስኻ ኣብ ዘይብሉ ጉዳይካ ክርአ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ትዕግስቲ ብርሃነ ሓድጉ፡ ብወኪላ ወ/ሮ
ትምኒት ወልደማርያም ኣቢላ፡ ስም ኣቦይ
ብርሃነ ሓድጉ ምባል ተሪፉ፡ ኣቶብርሃን
ሓድጉ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
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መበል 29 ዓመት ቁ.139
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/2/20 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ
ከረን 03
ወ/ሮ ሳሊና ዓንዶም ስብሓት፡ ተጸዋዒ
በዓል-ቤተይ ኤፍሬም ተክሊት ክፍለየሱስ
ኣብ 2014 ብግቡእ ቃል ኪዳን ፈጺምና
1 ቆልዓ ወሊድና እንተኾነ፡ ተጸዋዒ ኣብ
መወዳእታ 2015 ካብዚ ሃገር ምስወጸ ድሃዩ
ስለዘይብለይ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ቀሪቡ ጉዳይና ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለ
ክምርሓለይን
ቃልኪዳን
ከውርደለይን
ስለዝበላ፣ ተጸዋዒ ን21/2/20 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ
ደቡብ
ዓዲ ቐይሕ
ኣቶ ዛይድ ቐሺ በራኺ ኣስመሮም፡
ስም ት/ዕድመ ጓለይ ወዛም ዛይድ በራኺ
ምባል ተሪፉ፡ ኤቨን ዛይድ በራኺ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/2/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ብርሃን ጫጎ ገብረእግዚኣብሄር፡
ስም ት/ዕድመ ጓለይ ሮዳስ ከሓሰ ሞጎስ
ምባል ተሪፉ፡ ድሌት ከሓሰ ሞጎስ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/2/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ከሰተ ባህታ ጎይትኦም ስም ት/ዕድመ
ወደይ ሳይሞን ከሰተ ባህታ ምባል ተሪፉ፡
ኣቤል ከሰተ ባህታ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/3/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዑመር ኣሕመዲን መሓመድ ምባል
ተሪፉ፡ ዑመር ኢብራሂም ዑመር ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/3/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ
ወ/ሮ ንግስቲ ገብረእግዚኣብሄር ተሰማ፡ በዓልቤተይ ኪዳነ መስፍን ካሕሳይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/2/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ነዚ
ዝስዕብ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ
ይዕድም
ዓይነት ስራሕ
ደረጃ ትምርቲ

ነርስ (Registered Nurse)
ዲፕሎማ ብዓውዲ ነርስ

ኩነታት ስራሕ

ኮንትራት

ጾታ

ኣንስታይ

ደሞዝ

ብናይ ትካል ስኬል

ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጽኣሉ 10 ናይ
ስራሕ መዓልታት ናብ ቤ/ጽ ክፍሊ ምምሕዳር እንዳመጻኽን
ክትምዝገባ ወይ ብቁ.ሳ.ጶ 314 ቴል182943 ከተቕርባ
ንሕብር።

ሓራጅ
ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ዘፍረዶ ብፍ/ሰ/ዕዳ ኢረፍርም ሓ.ዝ.ብ.ማ ወረ/ገብረኣብ
ገብረሚካኤል ነፍ/በርሀ ኢባይ ኽከፍልዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣቀዲሙ ኣብ ጋሕቴላይ
ሰ/ቀ/ባሕሪ ዝርከብ ሕርሻ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ንሕርሻ ኣድለይቲ ዝኾኑ
ዝተፈላለዩ ዓቀናት ዘለዎም ቱቦታት ናይ ማይ ካርቱሽ ጸሊም ሞቶር ማይ ማሕረሻ
ትራክተር ዶዘር ኣብ ላዕሊ መሬት ዝርከቡ ተንቀሳቓሲ ንብረት ኣብ ተርታ
ቁጽሪ 1 ክሳብ 128 ተመዝጊቦም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ብዝሒ ዘለዎም ብሓራጅ
ንምሻጥ ብበዓል ሞያ (ሓደ ሚሊዮንን ክልተ ሚእትን ሓምሳን ሓሙሽተ ሽሕን
ሓሙሽተ ሚእትን ቴስዓን ሓሙሽተን 05% ናቕፋ) 1,255,595.05 ተገሚቱ
ቀሪቡ ስለዘሎ ክወዳደር ዝደሊ ካብ ዝቀረቡ ግምት ¼ ቡክ ሕሳብ ደብተር
ሒዙ ወይ ብስም ፈጻሚ ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ
ቀሪቡ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳደርቲ ቅድሚ ዕለት ጨረታ ሓሙሽተ ናይ
ስራሕ መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብቁጽርን ብኣሃዝን ብንጹር
ብምጽሓፍ ኣብ ፖስታ ዓሺጉ ኣብ ዝተዳለወ ሳንዱቕ ጨረታ ቁጽሪ 62 ዘሎ
የእቱ። ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ
ጨረታ ደው ኣይብልን እዩ።
ዕለት ጨረታ፡ 20/3/2020
ሰዓት ጨረታ፡ 3፡00 – 4፡00 ድ/ቀትሪ
ቦታ ጨረታ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን መጋባእያ ቁጽሪ 27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላ/ቤ/ፍርዲ ቁጽሪ 66 ብኺኢላ ናይ ዝቐረበ
ግምት (ሰነድ) ንብረት ክውከስ ይኽእል።
ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

11 ለካቲት 2020 - ገጽ 12

መበል 29 ዓመት ቁ.139

ኤልሳልቫዶር - ወተሃደራት ብሓይሊ ናብ
ህንጻ ባይቶ ኣትዮም
ሚርያም ኣብርሃም

ታይላንድ - መጥቃዕቲ ብረት
ከቢድ ስንባደ ይፈጥር

ታይላንድ፡ ነቶም ብቐዳም 8
ለካቲት ኣብ ከተማ ናኮን ራቻዚማ
ብመጥቃዕቲ ፈኲስ ብረት ዝተቐትሉ
ዜጋታታ ዝኽሪ ጌራትሎም። በቲ
ፍጻመ ዝጐሃዩ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ
ዜጋታት’ታ ሃገር፡ ዝሓለፈ ሰንበት
ምሸት ሽምዓ ብምውላዕ፡ ናይ ሓዘን
መልእኽትታቶም
ብምጽሓፍ፡
ዕምባባታት ብምንባርን ሓዘነኖም ከም
ዝገለጹ ቢቢሲ ሓቢሩ።
እቲ መጥቃዕቲ ብሓደ ዕጡቕ
ወተሃደር ከም ዝተፈጸመ ክግለጽ
እንከሎ፡ ኣብቲ መጥቃዕቲ 29 ሰባት
ሂወቶም ከም ዝሓለፈን፡ ካልኦት
57 ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም ኣብ
ሆስፒታል ተዓቚቦም ከም ዘለዉን
ቢቢሲ ድሒሩ ኣብ ዘወጽኦ ጸብጻብ
ሓቢሩ። እቲ ወዲ 32 ዓመት ምዃኑ
ዝተገልጸ ጃክራፓንት ቶማ ዝተሰምየ
ዕጡቕ ወተሃደር፡ ቀዳም ምሸት ተዅሲ
ከም ዝጀመረን ክሳብ ሰንበት ወጋሕታ
ን17 ሰዓታት ዝኣክል ብዘይ ምቁራጽ

ከም ዝቐጸለን ማዕከናት ዜና ሓቢረን።
ሰብ መዚ እታ ሃገር ኣብ ዝሃቡዎ
ሓበሬታ፡ እቲ ዕጡቕ ብምኽንያት
ፋይናንሳዊ ዘይምርድዳእ ምስ ሓላፊኡ
ተሓራሪቑ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ፡
ፈለማ ንዕኡ ነቲ ሓላፊኡ ከም ዝቐተሎ
ሓቢሮም። እቲ ዕጡቕ ድሒሩ ናብቲ
ብ‘ተርሚናል 21’ ዝፍለጥ ህንጻ
ብምቕናዕ ንብዙሓት ንጹሃት ሰባት
ከም ዝቐተለ፡ ብድሕሪ’ዚ ናብ ሰንበት
ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ብኣባላት ጸጥታ
እታ ሃገር ከም ዝተቐተለ ሰብ መዚ
ታይላንድ ወሲኾም ሓቢሮም።
ቀዳማይ ሚኒስተር ታይላንድ
ፕራዩት ቻን ኦቻ ብሰንበት ናብቲ
ዝቖሰሉ ግዳያት ተዓቒቦምሉ ዘለዉ
ሆስፒታል ኣብ ዝገበሮ ምብጻሕ፡ እቲ
ዘሕዝን ዝበሎ ፍጻመ ኣብታ ሃገር ናይ
መጀመርታ ተርእዮ ምዃኑ ድሕሪ
ምግላጽ፡ ናይ መጀመርታን ናይ
መወዳእታን ፍጻመ ክኸውን ድሌቱ
ገሊጹ።

ግሪኽ፡ ስደተኛታት ዝዳጐኑሉ
መዓስከር ንምህናጽ ትዳሎ
መንግስቲ ግሪኽ፡ ካብ ከተማ
ወጺኡ ዝድኰን ማእከል መዳጐኒ
ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናይ
ምስራሕ መደብ ኣውጺኡ። እቲ መደብ፡
ድሕሪ’ቲ ኣብ መንጎ ዘይሕጋውያን
ስደተኛታትን ነበርቲ ናይቲ ከባብን
ዝተኸስተ ዘይምርድዳእ ስዒቡ
ይወጽእ ከም ዘሎ’ዩ ዝግለጽ። እዞም
ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጡ ግሪኻውያን፡
እቲ ስደተኛታት ተዓቒቦምሉ ዘለዉ
ማእከል ክፈርስ ይሓቱ ከም ዘለዉ ሰብ
መዚ እታ ሃገር ሓቢሮም።
እቶም ላዕለዎት ሰብ-መዚ ብሰኑይ
ኣብ ዝሃቡዎ መግለጺ፡ ኣብ ከባቢታት
ደሴት ሌስቦስ፡ ካዮስን ሳሞስን መሬት
ብምዕዳግ
ንዝተፈላለዩ
ቀረባት
ስደተኛታት ከማልኡ ምዃኖም
እውን ሓቢሮም። ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዘይሕጋውያን
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ኖቫ

ስደተኛታት፡ ፖለቲካዊ ዑቕባ
ንኽወሃቦም ዘእተውዎ ወረቐቶም
ይጽበዩ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ጸብጻባት፡
እቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ መዓስከር ኣዝዩ
ጸቢብ ብምዃኑ ተጨቓጪቖም ክነብሩ
ተገዲዶም ከም ዘለዉ ኣመልኪቶም።
ኣብ ደሴት ሌስቦስ ዘለዉ
ዘይሕጋውያን ስደተኛታት፡ ብሰንኪ’ቲ
ኣጋጢሙዎም ዘሎ ከቢድ ናይ
መነባብሮ ጸገማት፡ ዝሓለፈ ሰሙን
ተቓውሞ ጌሮም ከም ዝነበሩ ዝዝከር
እዩ። ኣብ 2015ን 2016 ብመገዲ
ግሪኽ ኣቢሎም ንኤውሮጳ ዝኣተዉ
ስደተኛታት ኣዝዮም ብዙሓት ከም
ዝነበሩ ክጥቀስ እንከሎ፡ እዞም ሕጂ ኣብ
ግሪኽ ዘለዉ ስደተኛታት ድማ ከም
ናቶም ዕድል ከጋጥሞም ይጽበዩ ከም
ዘለዉ ሮይተርስ ሓቢሩ።

ብረት ዝዓጠቑ ወተሃደራትን ኣባላት
ፖሊስን ኤልሳልቫዶር፡ ድሌታቶም
ንምግላጽ ብዘይ ፍቓድ ናብ ህንጻ
ባይቶ እታ ሃገር ከም ዝኣተዉ
ሮይተርስ ሓቢሩ። እቶም ዕጡቓት
ወተሃደራትን ፖላይስን፡ ፕረዚደንት
እታ ሃገር ናይብ ቡከለ ንኣባላት
ባይቶ እታ ሃገር መብርሂ እናሃቦም
እንከሎ ምስ ዕጥቆም ከም ዝኣተዉ
ሮይተርስ ብተወሳኺ ኣመልኪቱ።
እቶም ዕጡቓት፡ እታ ሃገር
ኣቐዲማ ዝወጠነቶ 109 ሚልዮን
ዶላር ልቓሕ ናይ ምሕታት
መደብ ክትግበር ይሓቱ ከም ዘለዉ
ዝሓበራ ማዕከናት ዜና፡ ፕረዚደንት
ናይብ ቡከለ፡ እቲ ዝርከብ ልቓሕ
ንምምዕባል ኣብ ምክልኻል ገበናት
ዝሕግዙ ናውቲ ፖሊስን ሓይልታት
ጸጥታን እታ ሃገር ክውዕል ምዃኑ

መደብ ብቕልጡፍ ክጸድቕ ይሓቱ
ከም ዘለዉ ጸብጻባት ሓቢሮም።
ኤልሳልቫዶር ኣብ ዓለም ሓንቲ
ካብተን ገበናት ብብዝሒ ዝረኣየለን
ሃገራት ብምዃና፡ ወተሃደራትን
ፖላይስን እታ ሃገር ብዝሒ መሳርሒ
ከም ዘድልዮም ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ።

ቻይና - ቁጽሪ ግዳያት ኮሮና
ቫይረስ ይንህር

ቁጽሪ ናይቶም ብኮሮና ቫይረስ
ተለኺፎም ህይወቶም ዝስእኑ ዘለዉ
ዜጋታት ቻይና ካብ መዓልቲ ናብ
መዓልቲ እናዛየደ ይኸይድ ምህላዉ
ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሐን። ኣብዚ
ግዜ’ዚ ልዕሊ 900 ዜጋታት ቻይና በቲ

ሕማም ተለኺፎም ክሞቱ እንከለዉ፡
ካልኦት ልዕሊ 40 ሽሕ ድማ በቲ
ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዘለዉ ውድብ
ጥዕና ዓለም ሓቢሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 8 ለካቲት ጥራይ
97 ካብቶም በቲ ሕማም ዝተለኽፉ

ዜጋታት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ
ጥዕና እታ ሃገር፡ እዚ ቫይረስ’ዚ ዛጊት
ኣስዒቡዎ ብዘሎ መጠን ሞት፡ ነቲ
ኣብ 2003 ካብ ቻይና ተበጊሱ ናብ
መላእ ዓለም ብምልባዕ ሂወት ኣስታት
800 ሰባት ዝቐዘፈ ቫይረስ ሳርስ ከም
ዝሓለፎ ገሊጾም።
ኣብ ቻይና ሓድሽ መልከፍቲ
ቫይረስ ኮሮና ካብቲ ዝቐነዮ ቍሩብ
ቀኒሱ ከምዘሎ ክሕበር እንከሎ፡ ሰንበት
8 ለካቲት ግን እታ ዝበዝሐ ምዉታት
ዝተራእዩላ መዓልቲ ኮይና ተመዝጊባ
ኣላ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ
ቻይና ንመጀመርታ ግዜ ዝተራእየ
ብ ‘2019 n-COV’ ዝፍለጥ ዓይነት
ቫይረስ፡ ዛጊት ናብ 27 ዝተፈላለያ
ሃገራት ተላቢዑ ከም ዘሎ ጸብጻባት
ይሕብሩ።

ንጀርመን ክትመርሕ ዝተሓጽየት
ፖለቲከኛ መደባ ሰሪዛ
ቀንዲ መራሒት ናይቲ ኣብ ስልጣን
ዘሎ ጀርመናዊ ሰልፊ ክርስቲያናዊ
ደሞክራሲያዊ ሕብረት ዝዀነት
ኣነግሬት ክራምፕ፡ ንመራሒት’ታ ሃገር
ቻንሰለር ኣንገላ መርከል ክትትክእ
መደብ ከም ዘይብላ ጸብጻባት ሓቢሮም።
ኣብ ታሕሳስ 2018 ሓላፊት ናይቲ
ሰልፊ ኮይና ዝተሸመት ኣነግሬት፡ ኣብ
ዝመጽእ 2021 ንመርከል ክትትክእ
ተሓጽያ ከም ዝነበረት ሮይተርስ ኣብ
ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ።
ኣነግሬት ክራምፕ ምስ ኣባላት
ናይቲ ሰልፊ ድሕሪ ዝገበረቶ ርክብ፡
ነዚ ሃንደበታዊ መግለጺ ከም ዝሃበት’ዩ
ዝሕበር ዘሎ። እዛ ጓል 57 ዓመት
ፖለቲከኛ፡ ኣብ 2000 ዓ/ም ናይ
መጀመርታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ክፍለሃገር ሳርላንድ ኰይና ብምምራጽ ክሳብ
2018 ነታ ክፍለ-ሃገር ከም ዘመሓደረታ

ሮይተርስ ወሲኹ ይሕብር።
እዛ ብቻንሰለር ኣንገላ መርከል
ተሓጽያ ኣብ 2018 ልዕሊ 98
ሚእታዊት ድምጺ ብምርካብ መራሒት
ሰልፊ ደሞክራሲያዊ ሕብረት ክርስትያን
ኮይና ዘላ ፖለቲከኛ፡ እቲ ትመርሖ ዘላ
ሰልፊ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ብሰንኪ ዞባዊ
ምርጫታት ተነቒፉ ከም ዝነበረ ዝዝከር

ጎደና

ዕለት
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ገሊጹ ከምዝነበረ ገሊጸን።
እቲ ፕረዚደንት፡ ነቲ ናይ ልቓሕ
መደብ ንሸውዓተ መዓልታት
ከወንዝፎ ምዃኑ ኣቐዲሙ ንኣባላት
ባይቶ እታ ሃገር ኣፍሊጥዎም ስለ
ዝነበረ፡ ወተሃደራትን ፖላይስን’ታ ሃገር
በዚ ብምስጋእ እቲ ዝወጸ ናይ ልቓሕ

ዶደና ዓይገት ቁ.ገዛ 214 ከባቢ ፖስጣ ዕዳጋ ዕ ኣርቢ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
Sabur Printing Services

ቁ.ቴሌፎን 127565

እዩ። ንሳ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ
ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ኣብ ዝምድናታት
ኣባላት ሰልፊ ደሞክራስያዊ ሕብረት
ክርስትያን ዘሎ ጸገም ዛጊት ከም
ዘይተፈትሐ ሓቢራ። ክራምፕ፡ ገደብ
ግዜ ስልጣና ክሳብ ዝኣክል ኣብ ስልጣና
ክትጸንሕ ትጽቢት ከም ዘለዎም ሰብ
መዚ እታ ሃገር ሓቢሮም።
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