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ገጽ 8
ሰለምንታይ

ደገፍቲ፡ ሊቨርፑል ኣርሰናልን
ቶተንሃምን ኣማሪሮም

ኣብ ‘ንድፊ ኣዋጅ መድሃኒት ጸረ-ባልዕ’ ተዘትዩ
ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ብ9ን 10ን
ግንቦት፡ ኣብ ምጽፋፍ ንድፊ ኣዋጅ
መድሃኒት ጸረ-ባልዕ ዝዘተየ ዓውደመጽናዕቲ፡ ኣብ ኣስመራ - ኣዳራሽ
ሃኮሰኤ ኣካዪዱ።
ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና
ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት
ሕጋጋትን ቁጽጽርን ኣቶ ተኽለኣብ
ምስግና፡ ቅድሚ 12 ዓመታት
ዝተዳለወ ንድፊ ዳግማይ ክለሳ
ዘድልዮ ኮይኑ ስለዝተረኽበ፡ ዕላማ’ቲ
ዓውደ መጽናዕቲ፡ ምስ ዝምልከቶም
ኣካላት መንግስቲ ብምዃን ኣሪምካን
ኣሀብቲምካን ዝእወጀሉ መንገዲ
ምፍጣር ከምዝኾነ ኣረዲኡ።
ኣዋጅ
መድሃኒት
ጸረ-ባልዕ
ከምዘይጸንሐ፡ የግዳስ በብግዜኡ
ንዝወጽእ ዝነበረ መምርሒታትን
ሕጋዊ ምልክታታትን መሰረት
ብምግባር
ክስራሕ
ምጽንሑ
ብምጥቃስ፡ እቲ ንኽልተ መዓልታት
ዝተኻየደን ሓሳባት ዝፈሰሶን ዓውደመጽናዕቲ፡ ብቐንዱ ነቲ ኣብ 2007
ዝተነድፈ ኣዋጅ መድሃኒት ጸረ-ባልዕ
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ር
ሃ
ም
በ
የ
ነ

ብምኽላስ፡ ተኣዊጁ - ተሓታትነት
ብዘለዎ ኣገባብ ክስራሓሉ ከምዝኾነ
ገሊጹ።

እቲ ንድፊ፡ ዓለምለኻዊ ተቐባልነት
ክህልዎን ማዕረ-ማዕረ ዝኽሰት
ምዕባለታት ንኽስጉምን ዝስራሓሉ

ኮይኑ፡ ኣገባብ ኣተኣታትዋ መድሃኒት
ጸረ-ባልዕ ናብ ሃገር፡ ጽልዋኡ ኣብ
ኣከባቢ፡ ኣመዘጋግባ መድሃኒታት ጸረ-

ባልዕ፡ ዝውሰዱ ሕጋዊ ስጉምትታት፡
ንመስርሕ ምጒዕዓዝን ምውጋንን
ካልእን የጠቓልል።

ልኡኽ ኣህጉራዊ ኮንፈደረሽን ሞያዊ ማሕበራት ዑደት ኣካዪዱ
ብምክትል ዋና ጸሓፊ ሚስተር ማማዶ
ዳያሎ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣህጉራዊ
ኮንፈደረሽን ሞያዊ ማሕበራት (ITUC)፡
ካብ 7 ክሳብ 9 ግንቦት ኣብ ኣስመራ

ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሙ።
ንዳይረክተር መሰል ሰብኣውን
ሞያዊ ማሕበራትን ሚስተር ጀሮየን
በይርናየርትን ሓላፊት ሜድያን ርክባትን

ሚስ ጀማ ስዋርትን ዝሓቘፈ ልኡኽ
ኣብ ዑደቱ፡ ምስ ፈጻሚት ሽማግለ
ሃኮሰኤ ተራኺቡ፡ ኣብ ክልተኣዊ
ምትሕግጋዝ ዘትዩ።

ብኣውራኡ ምስ ሃኮሰኤ ክተሓጋገዙሉ
ዝኽእሉ ዕድላት ንምልላይ ከምዝመጹ
ዝሓበሩ እቶም ሰብ-መዚ፡ ኣህጉራዊ
ኮንፈደረሽን ሞያዊ ማሕበራት፡ ነቲ ኣብ

መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ
ዘሎ ሓድሽ መድረኽ መሰረት
ብምግባር፡ ንማሕበራት ሰራሕተኛታት
ክልቲአን ሃገራት ዘርብሕ መደባት
ሓንጺጹ ክሰርሕ ከምእተበገሰ ገሊጾም።
እቲ ልኡኽ ብ9 ግንቦት፡ ኣብ
ሰዓታት ቅድሚ-ቐትሪ ምስ ሚኒስተር
ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ
ልኡል ገብረኣብ ርክብ ኣካዪዱ።
ድሕሪ-ቐትሪ ድማ፡ ኣብ ፋብሪካ ዓለባ
‘ዛኤር’ን ፋብሪካ ኣስመራ ቢራን ዑደት
ፈጺሙ።
እቲ ኣህጉራዊ ኮንፈደረሽን፡ ኣብ
መላእ ዓለም 207 ሚልዮን ኣባላት ከም
ዘለውዎን፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት
ብዛዕባ ኤርትራ ክመጾ ንዝጸንሐ ግጉይ
መረዳእታታት ንኸረጋግጽ፡ ካብ 2015
ጀሚሩ ክዕዘብን ስጉምቲ ክወስድን
ከም ዝጸንሐን፡ ካብ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን
ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዝተረኽበ
ሓበሬታ ይጠቅስ።
ሃኮሰኤ፡ ካብ 1980ታት ኣትሒዙ
ምስ’ዚ ኣህጉራዊ ኮንፈደረሽን ዝምድና
ከምዝጸንሖን፡ ካብ 1994 ወግዓዊ ኣባል
ከምዝኾነን ይፍለጥ።
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መደብ
ኤሮቢክስ
ሄሎ ቆልዑ
ዶክመንታሪ
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ፍሉይ መደብ
ዜና ዓረብ
ተኸታታሊት ፊልም ሓረግ
ፍሉይ መደብ
መደብ ናትራን
ሳይዳ
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
ዳረት ቃና
ዜና ትግረ
ሄራር/ህድግ
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ብካልኣይ

መስመር ቴለቪዝን
ኤርትራ ዝፍኖ ጾወታ

ለፒዘግ
ሰዓት

ኣብ ጀርመን፡ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካን
ኢጣልያን
ዝነብሩ
ኤርትራውያን፡ ንጥፈታት ህዝባዊ
ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም።
ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን፡ ንኣባላት
ህዝባውያን ውዳበታት ኣብ ከተማታት ሽቱትጋርትን ከባቢኣን፡ ፎርስሃይም፡ ኡልም፡
ረልምስሃልደንን ኑረንበርግን፡ ብ4 ግንቦት
ሰሚናር ወዲቡ።
ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመን

ዶክተር ተስፋይ ዓብለሎም፡ ብሃገራዊ
ሽማግለ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት፡ ህላወ
- ውሁድ፡ ጥሙር፡ ሓያልን ውሑስን
ኤርትራዊ ኮም ንምርግጋጽ ከምዝኾነ
ገሊጹ።
ብተመሳሳሊ፡ ንኤርትራውያን ነበርቲ
ማንሃይም - ጀርመን፡ ኣብ ህሉው ኩነታት
ሃገርን ዞባናን ዘተኰረ ሰሚናር ተኻዪዱ።
ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ
ካሕሳይ ተወልደ፡ ዕድላትን ብድሆታትን

ከርከበት - ኣብ ትምህርቲ እወታዊ
ለውጢ ተመዝጊቡ
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ - ንኡስ ዞባ ከርከበት፡
ተሳትፎ ዜጋታት ኣብ መኣዲ ትምህርቲ
ክብ ንምባል ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ዘተባብዕ
ውጽኢት ተረኺቡዎ።
እቲ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ፡ እንተላይ
መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ዘጠቓልል
ኮይኑ፡ ኣብ ክልቲኡ ርኡይ ምዕባለ
ይምዝገብ ከምዘሎ ተሓቢሩ።
መምህር መርየም እድሪስ፡ ደቂኣንስትዮ’ቲ ከባቢ ኣብ ከም’ዚ ደረጃ
ምብጽሐን ዓቢ ዓወት ምዃኑ ብምሕባር፡

ንዝያዳ ውጽኢት ጐስጓሳት ክቕጽል
ተላብያ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ መምህር መሓመድ-ዓሊ
ኢብራሂም፡ እቲ መደብ ብመንግስቲ
ዓቢ ቈላሕታ ተዋሂቡዎ ከምዘሎ
ብምሕባር፡ ዝምልከተን ትካላት ብፍላይ
ድማ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ኣሃዱታት ምክትታል ዶባትን ከካይዱዎ
ዝጸንሑ ንጥፈታት ብውህደት ክቕጽሉ
ኣዘኻኺሩ።

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

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

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ሊድያ ስልጣን

ናይቲ ኣብ ዞባና ተኸሲቱ ዘሎ ምዕራፍ
ሰላምን ምትሕግጋዝን ብሰፊሑ ኣብሪሁ።
ሃገራውያን ውዳበታት ዞባ ማእከላይ
ምዕራብ ሕ.መ.ኣ. ድማ፡ ዓመታዊ ዋዕላአን
ብ4ን 5ን ግንቦት ኣብ ከተማ ኮሎምቦስ
ኣቃኒዐን።
ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ዋዕላ፡ ፈጻሚ ጉዳያት
ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕ.መ.ኣ. ኣቶ
ብርሃነ ገብረሂወት፡ ንተሳተፍቲ ሰሚናር
ኣካዪዱ።

ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ነበርቲ
ፓርማ - ኢጣልያ፡ መበል 28 ዓመት በዓል
ናጽነቶም ብ5 ግንቦት ጸምቢሎም።
ኣብ’ቲ ካብ ቦሎኛን ሚላኖን ዝመጹ
ኤርትራውያንን መሓዙት ኤርትራ
ወጻእተኛታትን እውን ዝተሳተፉዎ
ጽምብል፡ መልእኽቲ በዓል ናጽነት፡
ብሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ
ግርማይ ሃብተሚካኤል ቀሪቡ።

ኣመሓዳሪ ዞ/ዓንሰባ ኣብ ኣስማጥን
ሓልሓልን ዑደት ኣካዪዱ
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን
ሓልሓልን፡ ብዕዙዝ ኮማዊ ተሳትፎ
ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ቀጻልነቱ
ክወሓስ፡ ህዝቢ ውዳበኡ ኣሐዪሉ
ክደፍኣሉ፡ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ
ማሕሙድ፡ ብ4ን 5ን ግንቦት ምስ ነበርቲን
ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲን
ክልቲአን ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዘካየዶ
ርክብ - ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ምዕቃብ

ሓመድን ማይን ሞጒሱ።
ምትዕርራይ
ዝግብረሎም
ዘሎ
መስመራት መጐዓዝያን ኣብ መስርሕ
ምጽራግ ዝርከቡ መገብቲ ጽርግያታትን፡
ከምኡ’ውን ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል
ዝተሰርሑ ዲጋታትን ራህያታትን ኣብ
መነባብሮ ነበርቲ ዓቢ ተራ ይጻወቱ
ምህላዎም ብምሕባር፡ ህዝቢ ዓቕምታቱ
ኣወሃሂዱ ኣብ ረብሓኡ ከውዕሎም
ኣተሓሳሲቡ።

ከረን - ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ
ንመንእሰያት ሰሚናር ሂቡ
ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ኣቶ ሳልሕ
ኣሕመዲን፡ ብ9 ግንቦት ኣብ ከተማ ከረን
ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ተራን
ኣበርክቶን መንእሰይ ኣብ ሃገራዊ መደባት

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

ዘተኰረ ሰሚናር ኣካዪዱ።
መደባት ልምዓትን ህንጸትን ሃገር፡
ብቐንዱ ኣብ ውፉይ ኣበርክቶ መንእሰይ
ወለዶን ዓያዪ ሓይልን ከም ዝምርኰስ
ዝሓበረ ኣቶ ሳልሕ፡ ሰላማን ርግኣታን
ዘውሓሰት ሃገር ንምህናጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ
ኩሉ-መዳያዊ ጻዕሪ፡ መንእሰያት መሪሕ
ተራኦም ብኣድማዕነት ክትግብሩ፡ ተራሕዩ
ዘሎ ዕድላት ኣካዳሚን ሞያን ብዝግባእ
ክጥቀሙሉ ኣተሓሳሲቡ።
ኣቶ ሳልሕ፡ ኣብ’ዚ ኣቲናዮ ዘለና ናይ
ሰላም መድረኽ፡ ብቐንዱ ንመንእሰያት
ማእከል ዝገበሩ፡ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ፡
ምፍጣር ዕድላት ሽቕለት፡ ምውዳድ
ትሕተ-ቅርጽን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን፡
ከምኡ’ውን ናብ ሕርሻዊ ልምዓት ዘተኰሩ
ዓበይቲ መደባት ተበጋጊሶም ምህላዎም
ብምሕባር፡ መንእሰያት ብንቕሓት ክሳተፉ
ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ውዳበ መንእሰያት
ሰራሕተኛታት ንምሕያል ዝሕግዙ
ሓሳባትን ርእይቶታትን ቀሪቦም።

ምስ ባየርሙኒክ
4፡00

ካልያሪ

ምስ

ሰዓት

ድ/ቀትሪ
ላዝዮ

7፡00

ድ/ቀትሪ

ፍዮረንቲና ምስ
ሰዓት

ኤሲሚላን

9፡30

ምሸት

ሰንበት
ሰዓት
09፡00
10፡00
11፡45
12፡15
13፡15
14፡00
16፡30
17፡00
18፡45
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ፊዮሪና
ሄሎ ደባይዋ
ኣብዚ ሰሙን ‘ዚ
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
ብቐጥታ
ፓኖርማ
ሞዛይክ
ፉሉይ መደብ
ማእገር
ህርመት
ዜና ትግረ
ተከታታሊት ፊልም ሮራ 5ይ
ክፋል
ዜና ትግርኛ
ፍሉይ መደብ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ብካልኣይ መስመር ተለቪዥን
ኤርትራ ዝፍኖ ጸወታ

ብራይተን
ሰዓት
ሮማ
ሰዓት

ምስ

ማን ሲቲ

5፡00 ድ/ቀ
ምስ

ጁቬንቱስ

9፡30 ምሸት

ሰኑይ
ሰዓት
መደብ
12:00
ደኩመንታሪ
12:30
ዜና ትግርኛ
12፡50
ዕላል ጥበባት
13፡30
ዜና ዓረብ
13:45
ሄራር/ሸካት/ሽዕበት
14:20 SPORT HIGHLIGHTS
15:15
ሙ/ድራማ
16:05
ልዝብ መንእሰያት
16:45
ደኩመንታሪ
17:25
ካብ ዞባታት
18:00
ፍሉይ መደብ
19:00
ደረት ቃና
20:00
ዜና ትግረ
20:10
ጩራ ጥዕና/ሕርሻን
ሃብቲ ባሕርን
21:00
ዜና ትግርኛ
21:25
መደብ ስፖርት
22:00
ዜና ዓረብ
22:10
ሙ/ድራማ
22:30
ዜና እንግሊዝ
ብካልኣይ መስመር ቴለቪዥን
ኤርትራ ዝፍኖ

ኢንተር ሚላን ምስ

ኤቮ

ሰዓት 10፡00 ምሸት

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.217

ኤርትራ
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ዳህላክ ነጋሲ
ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ፡ ብሰንኪ ባህርያውን
ሰብ-ሰርሖን ንጥፈታት ብቐጻሊ እዩ
ንሓደጋ ዝቃላዕ። ብሰሪ እቲ ዝስዕብ
ሳዕቤን ከኣ፡ ኣብ ህይወታውያንን ኣከባብን
ሃስያ የውርድ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ግዳ፡ እቲ ዘጋጥም

ኣቶ ፍጹም ሓጎስ
ብድሆታት ጒድኣቱ ዝያዳ ከይበኣሰ፡
መፍትሒታት ንምንዳይ ብዙሕ ጻዕርታት
ይካየድ ኣሎ። ኣብ ሃገርና ንኣብነት፡
‘15 ግንቦት’፡ ነቲ ብድሆታት ንምፍዋስ
ዝተኻየደ ወፍሪታት ገምጋም ዝካየደላን፡
መተባብዒ ሽልማት ንዕዉታት ኣካላት
ዝወሃበላን ዕለት እያ።
ሎሚ ዓመት ‘ግንቦት 15’ - መዓልቲ
ሓምላይ ወፍሪ፡ “ንደቅና ውሑስ
ኣከባቢ ነውርሶም” ኣብ ትሕቲ ዝብል
ቴማ፡ ንመበል 13 ግዜ ንምጽምባላ፡
ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ በዓል ስልጣን
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን፡ ካብ ዞባታትን
ብዝተዋጽኡ ወከልቲ ሽማግለ ሓምላይ
ወፍሪን፡ ልዑል ምድላዋት ኣብ ምክያድ
ይርከብ። ነቲ ዝካየድ ንጥፈታት ዝምልከት
ምስ ኣወሃሃዲ ቴክኒክ ሽማግለ ሓምላይ
ወፍሪ፡ ኣቶ ፍጹም ሓጐስ ዝተኻየደ ቃለመሕተት ይስዕብ፥
* ዕላማ ሓምላይ ወፍሪ እንታይ እዩ?
ኣብ ሃገርና ከም ዝፍለጥ፡ ብሰንኪ
ተኸታታሊ መግዛእቲ፡ ኲናት፡ ደርቅን
ምምዝባል ክሊማዊ ለውጥን ዝመንቀሊኡ፡
ኵነታት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ብዘሰክፍ
ናህሪ ኣንቈልቊሉ እዩ። ነዚ ብምግንዛብ
መንግስቲ ካብ ጽባሕ ናጽነት፡ ከም ዓቢ
ዋኒን ብምጥማት ነቲ ብባህርያውን ሰብ
ሰርሖን ንጥፈታት ብኸቢድ ዝተሃስየ
መሬት፡ ናብ ንቡር ብምምላስ ፍርያምነቱ
ከም ዝዓቢ ንምግባር፡ ዝተፈላለዩ ወፍርታት
(መደባት) ኣበጋጊሱ እዩ።
ንኣብነት፡ ኣብ 1994 ወፍሪ ክረምታዊ
ማእቶት (ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት)
ክብገስ እንከሎ፡ ብተመሳሳሊ ኣብ 1998
ወፍሪ ልምዓት ክጥቀስ ይከኣል። እዞም
ዝተጠቕሱ ወፍሪታት ነናይ ገዛእ-ርእሶም
ኣሰር ገዲፎም እዮም። እዞም ኣቐዲሞም
ክካየዱ ዝጸንሑ ንጥፈታት፡ ዝያዳ
ኣድማዕቲ ኰይኖም ድርኺት ብምፍጣር፡
ኵነታት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ናብ
ንቡር ንምምላስን ፍርያምነት መሬት ከም
ዝዓቢ ንምግባርን ዝዓለሙ እዮም።
*ስለምንታይ እያ ግንቦት 15 መዓልቲ
ምግራብ ተመሪጻ?
ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ኣብ 15
ግንቦት 2006 ክቡር ፕረዚደንት ሃገረ
ኤርትራ ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ
ዝተረኽበሉ፡ ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ

‘ግንቦት 15’ - መዓልቲ ሓምላይ ወፍሪ

ቀጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ተበጊሱ። ኣብ’ቲ
ሽዑ ዝተጋብአ ሃገራዊ ዋዕላ፡ 15 ግንቦት
“መዓልቲ ምግራብ” ክትከውን ብወግዒ
ተወሲኑ።
* ሽማግለ ሓምላይ ወፍሪ፡ ዓመት
መጸ ንዝካየድ ሃገራዊ ገምጋም እንታይ
መምዘኒ ነጥብታት ትጥቀም?
ኣብ እዋን ምብጋስ ሓያል ጻዕሪ
ንሓምላይ ወፍሪ፡ ክቡር ፕረዚደንት ኣቶ
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ነዚ ዝስዕብ መልእኽቲ
ኣመሓላሊፉ ነይሩ፡ “ፕሮግራም ምግራብ፡
ኣብ ሓደ ረፍዲ ወይ ሓደ ዓመት ዘይኰነ፡
ስምብራቱ ኣብ ዓመታት ተዋህሊሉ
ዝርአ መስርሕ እዩ። ዓቕሊን ኒሕን ከኣ፡
ይሓትት። ዛጊት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት
ተተግቢሮም ዘለዉ፡ ኣብነታውያን
መደባት ሰፋሕቲ ኣይኹኑ’ምበር፡ ጽዒትካ
ለውጢ ከም ዝመጽእ ዘረጋግጹ ህያው
ኣብነታት እዮም።” ዕላማ ሓምላይ ወፍሪ
ሽቶኡ ክወቅዕ እንተ ዀይኑ፡ ኵሉ ዝካየድ
ንጥፈታት ምግራብ ብግዜ፡ ቦታን ፍቕድን
ክልካዕ ከም ዘለዎ መዘኻኸሪ ሂቡ ነይሩ።
ሽማግለ ሓምላይ ወፍሪ፡ ነቲ ዝተዋህበ
መርሓ ሓሳብ ብምኽታል፡ ካብ’ቲ
እዋን ጀሚራ ብደረጃ ሃገር ዝተበጋገሱ
ኮም ዝሰረቶም ልምዓታዊ ንጥፈታት፡
ምዕባለኦም ንምዕዛብ ዝሕግዝ መምዘኒ
ቅጥዕታት ብምድላው ስሩዕ ምክትታል
ኣብ ምክያድ ትርከብ።
*እቶም ዝሰላሰሉ ንጥፈታት ከመይ
ዝኣመሰሉ እዮም?
እቶም ንጥፈታት ኣብ ምግራብ፡
ምሕዛእ፡ ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ ሞጎጎ
ኣድሓነትን ምምስራት ሓምላይ ክለባትን
ዘጠቓለሉ እዮም። ኣብ ዓዲታት፡ ናይ
እምነት ቦታታት፡ ኣብያተ ትምህርቲ፡
መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን
ትካላት፡ ውልቀ-ሰባትን ካልኦትን ኣብ
ውሽጢ ዓመት ዝሰርሑዎ ንጥፈታት
ሓምላይ ወፍሪ ስፍሓት ወይ ፍቕዲ
ዓይነት ብምልካዕ መተባብዒ ይወሃቦም።
ብድሕሪ’ዚ፡ ገምጋም ምስ ተኻየደ
ንዝመጽእ ዓመት መደብ ይሕንጸጽ።
* ውጽኢት ሓምላይ ወፍሪ ብኸመይ
ይግምገም?
እዚ ወፍሪ ዝተፈላለየ ንጥፈታት
ዝሓቘፈ ስለ ዝዀነ፡ ብዝርዝር ምርኣዩ
ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ንጥፈታት
ምግራብ፡ ምሕዛእ፡ ምዝርጋሕ ሞጎጎ

ኣድሓነት ከም’ቲ ዝድለ ኣይተሰርሐን
ዝብል ገምጋም ኣሎ። ኣብ ሕዛእቲ ምስ
እንዕዘብ ካብ’ቲ ኣብ ሃገርና ክሕዛእ ዝግበኦ
ቦታታት ትሕቲ 20% ጥራይ’ዩ ተሓዚኡ
ዘሎ። ኣብ ምግራብ እውን እንተዀነ፡
ማይ ክዖ ንምፍዋስ ዝካየድ ምግራብ ኣዝዩ
ትሑት እዩ።
ምትእትታው ሞጎጎ ኣድሓነት ብደረጃ
ሃገር ምስ እንዕዘብ፡ ትሕቲ 35% ጥራይ
ተበጺሑ ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ኣፍልጦ
ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባይ፡ ሓምላይ ክለባት
ኣብ ምምስራት፡ ምዕቃብ ሓመድን
ማይን ምድንፋዕን ዕቀባ እንስሳ ዘገዳም
ኣብ ምስሳንን ብተዛማዲ ተስፋ ዝህብ
ውጽኢታት ከም ዝተመዝገበ ይግምገም።
*ኣብ’ቲ ንጥፈት እቶም ከም ጸገም
ዝግለጹ ረቛሒታት እንታይ እዮም?
ብቐዳምነት ዝጥቀስ ብድሆ ብርሰት
ኣግራብ እዩ። ኣብ ኵሉ ገረብ ዝርከቦ
ከባቢታት እንትርፎ እቶም ጽኑዕ ሓለዋ
ዝካየደሎም ቦታታት፡ ተርእዮ ብርሰት
ኣግራብ ብዘይ ሓላፍነታውያን ሰባት
ብቐጻሊ ይፍጸም። ብጸብጻባ ምስ እንዕዘቦ
ዓመታዊ ዝርአ ዘሎ መጠነ ብርሰት
ኣግራብ ምስ’ቲ ዝካየድ ንጥፈታት
ምግራብ ዝዳረግ እዩ። ስለዚ፡ እዚ ጉዳይ
መግትኢ እንተ ዘይተገይሩሉ ንኹሉ
ዝካየድ ጻዕርታት ትርጕም ዝኸልእ እዩ።
በዚ ኣጋጣሚ ነብሲ-ወከፍ ዜጋ ብፍላይ
ኣመሓደርትን ኣብ ሓለዋ ኣግራብን
እንስሳ ዘገዳምን ዝተዋፊሩ ዜጋታትን፡
ነቲ ኣዕናዊ ተርእዮ ናብ ዝተሓተ ደረጃ
ወይ ንምውጋድ ተርኦም ከዕዝዙ ብስም
ሽማግለ ሓምላይ ወፍሪ እምሕጸን።
ካልእ ከም ብድሆ ዝጥቀስ ጉዳይ ጸዓት
እዩ። ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ንመብሰሊ
መግቢ ብምባል ዝሃልኽ መጠን ዕንጨይቲ
ማእለያ የብሉን። ነቲ ሃልኪ ንምንካይ፡
እቲ ወፍሪ ካብ ዝሰርሓሉ ሓደ ንጥፈት
ምትእትታው ሞጎጎ ኣድሓነት እዩ።
ኣብ መላእ ሃገር ዝርግሐአን ንምስፋሕ፡
ዓመታት ተሰሪሑሉን ገና ይስረሓሉ
ኣሎን።
ንኣጠቓቕማን ብልጫን ሞጎጎ ኣድሓነት
ዝምልከት፡ ብመራኸቢ ብዙሓን ከይተረፈ
ሰፊሕ ጐስጓሳት ሳላ ዝተኻየደ፡ ጥቕማ
ዘይፈልጥ ዳርጋ የለን። ነብሲ-ወከፍ
ተጠቃሞ ዕንጨይቲ ዝዀኑ ስድራቤታት
ክሳብ 2021 ኣብ ዘሎ ገደብ ግዜ

ከተኣታትዉዋ መንግስቲ መደብ ሒዙ
ይስርሓሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እንተዀነ፡
እንትርፎ ዞባ ማእከል ኣብ ካልኦት ዞባታት
ከም’ቲ ዝድለ ኣይሰጎመን ዘሎ። በዚ
ኣጋጣሚ ንዅለን ዞባታት ነቲ ዕላማ በዚ
ተነቢሩ ዘሎ መቓን ግዜ ንምዝዛም፡ ኣብ’ቲ
ብቐዳምነት ዝሰርዑዎ ዕማማት ክኸውን
ከዘኻኽር እፈቱ።
* ኵነታት እንስሳ ዘገዳም ብመንጽር
እዚ ወፍሪ ብኸመይ ይግምገም?
ኣብ ሃገርና ተርእዮ ምስሳን እንስሳ
ዘገዳም ብዘይካ’ቲ ብተፈጥሮ ዘጋጥም
ብድሆታት፡ ካብ ዓመት ናብ ዓመት
ተስፋ ዝህብ እናዀነ ይመጽእ ኣሎ።
እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት ሓደ፡ ምኽላልን
ምምስራትን ሕዛእቲ እዩ። ኣብ’ዚ ጒዳይ
ኣቕሊልካ ክርአ ዘይግብኦ ንቕሓት
ሕብረተ-ሰብን ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም
ዘለዉ ዜጋታትን እዮም። ኣብ’ዚ እዋን
ሕብረተሰብና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ረብሓ
እንስሳ ዘገዳም እናፈለጠን እናተረድአን
ይኸይድ ኣሎ።
ብዘይካ እቶም ኣብ ምዕቃብ ገረብን
እንስሳ ዘገዳምን ተዋፊሮም ዝሰርሑ
ዜጋታት፡ ግብራዊ እወታዊ ተዋስኦ
ሕብረተ-ሰብ ተደሚሩዎ ሰለ ዘሎ
ዝምስገን እዩ። በዚ መንጽር፡ ዝጋነን
ተርእዮ ሃድን ዳርጋ የለን። ስለዚ፡ ስነህይወታዊ ብዙሑነት ንምስሳን ሕዛእቲ
ፍቱን መፍትሒ ስለ ዝዀነ፡ ኵለን ዞባታት
ሕዛእቲ ኣብ ምስራት ኣበርቲዐን ክሰርሓ
ይግባእ።
*ኣብ ንጥፈታት ሓምላይ ክለባት
እንታይ ዝተኻየደ ስርሓት ኣሎ?
ኣብ’ዚ እዋን ብዝሒ ሓምላይ ክለባት
ብመንጽር ኣብያተ-ትምህርትን ትካላትን
ክርአ እንከሎ፡ ኣስታት 50% በጺሑ
ይርከብ። ነብሲ-ወከፍ ቤት ትምህርቲ
መምርሒ ሓምላይ ክለብ ክህልዋን
ንዕላምኡ ኣበርቲዓ ክትሰርሕን ይግባእ።
*ኣብ’ዚ ዓመት ካብ ዝተኻየዱ
ወፍሪታት ብፍሉይ ክዝረበሎም ዝግብኦም
ጒዳያት እንተለዉ?
ናይ ሎሚ ዓመት ብፍሉይ ካብ
ዝጥቀሱ ዕማማት፡ ምትእትታው ሞጎጎ
ኣድሓነት ኣብ ሓይልታት ምክልኻል
እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡ ምምስራት

መደበራት ፈልሲ ኣብ መዓስከር ኮር
መናዕን ሓይሊ ባሕሪን ክግለጽ ይከኣል።
ብመንግስታዊ ትካላት ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ
ናይ ምግራብ ንጥፈታት’ውን፡ ካብ’ቶም
ብኣብነት ዝጥቀሱ እዩ።
*ሎሚ ዓመት ኣብ 15 ግንቦት ተታሒዙ
ዘሎ መደባት እንታይ ይመስል?
ኣብ’ዚ ዓመት ኵለን ዞባታት ንዘካየድኦ
ንጥፈታት ሓምላይ ወፍሪ ዝምልከት
ጸብጻብ ከቕርባ እየን። ካብ ነብሲ-ወከፍ
ዞባ ብድምር ኣስታት 150 ሰባት ክሳተፉዎ
እዮም። ካልኦት ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት
ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ ኣዘዝቲ
ሰራዊትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሳተፉዎ
እዮም።
ንኣብነታውያን ኣልማዕቲ ዓድታት፡
መንግስታዊ ትካላት፡ ናይ እምነት ቦታታት፡
ኣብያተ ትምህርትን ውልቀ- ሰባትን ዕዙዝ
ኣበርክቶኦም ንምድንፋዕ መተባብዒ
ክወሃብ እዩ። ኣብ ርእስ’ዚ ንኽብሪ እታ
ዕለት ብዕዱማት ኣጋይሽ ፈልሲ ገረብ
ናይ ምትካል መደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ’ዚ ዓመት ክልተ
ተጻመድቲ ብኣጋጣሚ ዕለተ መርዓኦም፡
ንኣስታት 500 ፈልሲ ገረብ ክተኽሉ
መደብ ተታሒዙ ኣሎ። ነዚ ፍሉይ ፍጻመ፡
ኩሉ ሕብረተ-ሰብ ክኽተሎ ይግባእ። እቲ
ምንታይ፡ ገረብ ናይ ምትካል ልምዲ
ኣብ ኵሉ ኣጋጣሚታት ክተኣታቶ
እንተ ጀሚሩ፡ እቲ ክብጻሕ ዝድለ ሽቶ
ብምርግጋጽ ውሑስ ኣከባቢ ክምስረት
ይከኣል።
* ኣብ መጻኢ ነዚ ወፍሪ ንምድንፋዕ
እንታይ መደብ ኣሎ?
እቲ ጕዳይ ብዓቢኡ ሃገራዊ መደብ ስለ
ዝዀነ ብጎኒ ብምግዳፍ። ብወገነይ፡ ዕላማ
ናይ’ዚ ወፍሪ ምስ ህይወት ኵሉ ፍጡር
ዝተታሓሓዘ ስለ ዝዀነ፡ ንምዕዋቱ ነብሲወከፍ ዜጋ ኣበርክቶኡ ክዓዝዝ ኣለዎ።
ብፍላይ ተራ ኣመሓደርቲ ወሳኒ ግደ
ስለ ዘለዎ፡ ነቲ ክብጻሕ ዘይተኻእለ ዕላማ
ናይ’ዚ ወፍሪ ናብ መዕለቢኡ ንምብጻሕ፡
ብናህሪ ንምስጓሙ ተዘካሪ ኣሰር ንምግዳፍ
ጻዕርታቶም ከዛይዱ ይግባእ። ብርሰት
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንዝፍጽሙ
ዘይሓላፍነታውያን ሰባት፡ ህዝቢ ናብ ሕጊ
ከቕርቦም በዚ ኣጋጣሚ ብስም ሽማግለ
ሓምላይ ወፍሪ አዘኻኽር።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.217
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ƌŊ ƶÿôȞ þǉŚ ğĉŶŘŚ
ƄŚþƲȲ ƊňŶǄ ŋǆŶǦ ƱȣĔǄȲ
ŋǆŶǦ  ćƎġ ŊƶŊù ġĉ
ƆŚȣôǻ űȡĖŚŶ Ɔŗ ƄŊƄ
ƶŕǡǻĄ
ġęƭŕ
ĉŲōĖŶ
ƌęƎŚĖġŗƎġ
ƇǦĄŶŕǆĩŶŶ
ĄƴĔŇ ćƯƉŴŚ ƵŴ Ƒǆŷĉ
ǆęƉņȳƆŗĉƛŶǄŚŶȏęƆǂȳ
Ŷĝ ǎćȲ ñǆƢŚ ƄġŘŚ 
ŕǫƭƶŗ ƱǻȞƁ ĉƧǌľ Ŵǆ
Ǝùŕ űȞęŗ Ɔǂȳ ƆŘ ĬǌĄǆŗ
űȡĖŚŊĄǡǋƄǁę÷ǁŶƆŚƧűŶ
ƑǆŴƄŊǻľĉŗƶƢǉĹŚ
ƎŚƉƧŶ Ɖ÷Ȳ ƆŘ ƌùƄǆŗ ǎć
ŶŊĔŚĄǡǋƄǁęƃŚǇȋǄƑǆŴ
ƄŊ ĄǤŇŚ  ƆǄ ÿǉǤ
ĉāĉħĩ ƄǤǸĉƥȳ Ɔŗ ÿǉǤ
ƄŊ ÿȐę ƆƥŶ ŊĉǦǹąŶȲ
ƄǡňŊƄƢǌǎļƆŕŶűȞęŗǎć
ŕĄğğöŊĉƟŲŶȲŊƲÿŚȲÌǶŶĮ
Ìŗ ÿǉǤ ĉŲōĖŶ ƌęƎŚĖġŗƎġ
ƇǦĄŶŕǆĩŶƶŕňñôġęƭŚƆǂȲ
Í ƶŊù ÿğŊ ŊĉľėŋĉŶ ƄŊ
ƊňŶǄŋǆŶǦÿǄùűƧȐȞǸĕ
ǆęƉŊȳ Ɔŗ ƄŊ ƊňŶǄ ŋǆŶǦ
ŕȞǸĕ Ʊú űƧȐ ǦŶ ƆƳ
ǻėǆ ƄǆƑűŶ ǶŶĭȲ ŊƲÿŚ
Ąǡǋ ƄǁėŚ űŕŶ űȞęŗ ƌŊ
ŅĔė ĉƆǤǉŶŶ ƌùƆ ƄćėȐ
ƄŊ ĉŶǌǆ ƉĉƱôƥŶ ŊƶñŊƇ
Ʊôƥ ÿŅĘŘ ƆƧŶ Ĭöù Ŋǎò
ƄǆƑűŶȳűȡĖŚŋǆŶǦćƎġ
ǦŶƌŅǆƶȞôĹŚƆǄȸƆŗǶŶĮ
ĉŶƥȓ ƭęĊĩħƤ ƊňŶǄ ĄȣĔ
űȞęŗ ŋǆŶǦ ƑǆŲ ƶŅïù Ʊú
ġęƭŚÍƉ ƆŶŘǆ Ɔǂȸ Ŵǆ úĆ
ȓýȣŴ űƷĉ ƶŕǶľĝ āśŘŚ
ƶĉùġƎƖƧŶƆǂȳ
ƄŊ Ȳ ƊňŶǄ ŋǆŶǦ
ÿǉ ŊȫĚǙƎŚ ǁôƧġśŶ
ƶȓƥƯ ȫĚǙƎŚ ƄŅǡĜȳ Ư÷ć
Ɔŗ ȫĚǙƎŚ ǎćȲ ïùƋ űǌǋ
űȞęŗ Ŋ ĉǢǌù ƶŊù
ƆǂȳƆŶŕƝűŕǉǤǤĆȞŕűŘŚ
ƉĉƱĔǤǡȓƨ Ɔŗ ĉǢǌù ƌŊ
 Ǝÿùȣ ƄǆƉƄôŶȳ ƄŊŗ
ƆƥŶÍŗ ƶűŅĔŚ ƶćƯŅôŚ űȡĖŚ
ŋǆŶǦƆǄŵėȳŶƆġƶŅôŚ
ŋǆŶǦ  ĉġŴƯ ǎć űśĉ
ĄïŶǎğŚ ŕƖƄö IHDVLEOH 
ƑǆŲ ƄǆŕėƆǇĉŶȳ ŅƳ ǎć
ƆŗȫĚǙƎŚƄŊƉŊþŕĹĄǶȳ
ŕĹĆǷǉƄÍĉŅęƄǆŕłĔȎŶȳ
űŗ ƶŕĔƛŅ Ŵǆ  ïùƋ
űǌǋ ƎƧŶ ŶĉǦňęȲ ÿǎĩ
ŕƎŷúǛƎĉƯŊùŵęƨȳ
ŊűÿĜŋęǎƊňŶǄ
ŋǆŶǦȲ ŶȫĚǙƎŚ ĉĉƯňù
ŋǆŶǦćƎġƄȓǋľƨȳƆŗ
ȫĚǙƎŚ  űȞęŗ ƉćƯŊù Ɔǂȳ
ŶğŕŶǎćŋǆŶǦćƎġȲ
ŋǆŶǦćƎġȲŋǆŶǦ
ćƎġ Ȳ ŋǆŶǦ  ćƎġ 
ƆǁŶȳ ƆƱŶ űȞęŗ ġǎė ŋǆŶǦ
ćƎġŊƶŊùġĉǆȓƧƭȳ
ĉŶȀŶǎȠŴǆƱŶűȞęŗǎć
ƆŘ ıǎĆ ƄġŘŚ  ƭĄŘŚ

ƶȞĔǁŚ ŋǆŶǦ  ƆǄȳ ĬŶǋ
ŕƢǌǌĖ ŋǆŶǦ ƶƝű ƅęňġ
ƆƧŶ ÿǌġ ŊƲā ïùƋ űǌǋ
ƱǆŊ÷ űȡĖŚ ƄŊ ĉġŴƯ ȓņľ
ǆǦġǦġűŅĔȳƆƳǎćƄŊĄŶǩ
ƎùŗƄśĉ ƊňŶǄŘŚ Ŵǆ ƯǌǤ
ƧǎǎęȞǶĔȳŅƳǎćŋǆŶǦȲ
ǎāĖ ŊƲā ĉęĉęŶ ĄȓŴƯŚŶ
ŶűȡĖŚ ŋǆŶǦ  ĉĉāǄĩȲ
ŊƥǤŶ ƯǌǤŶ Ɔŗ ƶŅôȎ ĉƟŲ
Ŋĉǎĉǌĉ ŴŊ ǦŊėƤ ġėā
ŕŅǡĜȳ

ġǎėŋǆŶǦćƎġ

ǎāĔňǆŘƄĄƭňŊ÷ŋǆŶǦćƎġ

Ɔŗ Ĭǌćǆ Ŵǆ ŋǆŶǦ 
ćƎġǡĔŶǡĔűȡĖŚ IXVHODJH 
ƄŊűÿĜŕǡǹǶĄȳƆƴ
űȡĖŚÍƳƄ Ŵǆ Ȟŕű űȡĖŚ ƆǄȳ
ĉõƆŊĉõƆŕǡǹǸćǎćŊ
Řāğġ  ƌŊ ȡŊĖƌ ŋǆŶǦ
ƢȎŚȳŊǻĖǎćȲùƎƯ
ƭĄŚǎāĖÍŘĄŅĲ÷ƶƝűŚ ġŊęňęŴǆŘŊĄǤŇŚƶƢǉĹŚŋǆŶǦćƎġ
ŋǆŶǦ Ȳ Ŵǆ Ȟôć ŅĔėƄ
ƄƌǁǉŚȳŋǆŶǦȲŊĆǄƶǄ ĉęȁ ƢĜǉȳ Ɔŗ ĄĲȑȎĖȲ ƉƆŚƥ ǆƛƆùÍǂȳ ġôƳ ƕűŘŚ
ġęƭŕ ĉŲōĖŶ ƌęƎŚĖġŗƎġ Ƅùȡ ĜŶĜę Ƣğų ǆƖƧŶȳ
ƆǄȞ÷ĆŅĔėƄƄƌǆǌȳ
ƇǦĄŶŕǆĩŶ 0&$6  ǆŊïùȳ ƌùƄǆȲƄĹǋąƉĉƶŕǡùȎƆƳ
Ɔŗ Ŋ&)0 /HDS % ƶŊù ƆƳġęƭŚÍƳȲűȡĖŚƆĉŅĔĄǶŶ ġęƭŚÍƳ ƌŊ Ǝùŕ ƄŊ ƄȣŶȁ
ġĉƶȣôǻĊŕĔƄǎćƆŗĬŶǋ ƉŕŶįƯęęĉġŚǞĉęÍĊȲÿǉǤ űȡĖŚ ƶŕǡǻą ïƢġŗ Ƅùȡ
ŋǆŶǦ  ćƎġ Ŋƭǆų ĵǶň Ŵǆ ĉƛŴŊ ĉġ ƱŶȎ÷ùƥȲ ƄŊ ĜŶĜėŚÍǂ ÿŅĘŘ ƶľŅùȲ Ɔŗ
ŕŅïǣŚƎŚƉƧŶƱƛƆ÷ƆǂȳƆƳ ƄȣŶȁƄ ŊƶŕǡǻĄ ĄìƢĞ ÿǉ ĜŶĜę ȓņľ ƆŴĜęü Ɔŗ
ĊŕĔƄƶǃƶŕėĹĹĄğęþŘŚ Ąğęþ ŕǶĻć ŊĄǡǋ ƄŊ ÿǉĉġƶŅ÷ĪÍƧŶǦǢǆÿŅĘŘ
ƶŕǡǻĄõ ĉƯņù Ɔǂȳ ŋǆŶǦ ȃėƄƶŕǡǻĄǤǎćƤƄĔǤǤƃ ŴŊ ȣ÷ǆŚ Əĉȫǂŕę ƎôƄƛ
ÿǉȎǡĉŵęƥƆǂȳŶĝǎć KRUL]RQWDO VWDELOL]HU  ƄȣŶȁ ǆƛƆù Ɔǂȳ ğùğǆȲ ŊĄĜĔŚ
Ɔŗ ƄŊ ĄŶǩ ĊŕĔƄŶ ĉǎęŶ űȡĖŚ ƉĉƶŚāŚ ŊĉǦňę űŗ ĄǦôȐ ŋǆŶǦ ƆƳ ġęƭŚÍƳ
ƶñõƎȣŕŚ JURXQGFOHDUDQFH  ƒűŘŚǆƆęĊȳ
ŊǦņƆ ĉġ ƱǆĜęā ƄŊĔęŗ
ŚýŚ ĉŶňĕ Ɔǂȳ ƆƳ ƄŊ
ƎġƯęƨ RYHUULGH  ƎǡŊęƨ
ŋǆŶǦ  ćƎġ ƶǦǶĉ ĊŕĔ ƊňŶǄŋǆŶǦƄŊǤŇŴƄŊĔęŗ ǆƛƆõÍǇĉȳ Ɔŗ ġęƭŚ ŊǦņƆ
ǎćƶǡƱȞƆǂȳġôƳűŗƎȣŕŚ þǉŚĉıǆǄėŚǻėǆƆǂǥĕȳ ĉġ ƱǆĜęā ǦŶ ƄŊĔęŗ ĉġ
Ąöĝ ƎŶƎǇ Ɔǂȳ ƆƳ ǎć ƭŇ ŅƳǎćŋǆŶǦƶŅĕƶűŅĕ ĜƭęƨȲƉĉƆŶǉǡŴňƯõƎƧ÷ƯŶ
Ŋǎò Ɔǂȳ ġôƳ ĄïŶǎğŚ űƳ ƄŊĔęŗ ÿȐę ġùǶŴ ŊĉïŊ ŶűȡĖŚƉĉŗŶƫƂƶĄġúƄŊ
ŴǆćƎġĊŕĔŊŘāŕƥǆƢǡŲ ŶćƎġ ƎŅęƥ ǆƛƆõȳ ƆƳ ǎć Ŷņę ƕűŘŚ ƆŶƉ÷ ŊƄȣŶȁƄ
Ɖĉ ƶȎȣā ǡŅęƨȳ ŅƳÍƧŶ ŊĄǡǋ ƄǁėŚ ŕňïǣ Ɔǂȳ Ɔŗ ǆűĺŘȳƄŊƳǎćƆśĉƄŊĔęŗ
ƄǁŊıƫŶȲ Ɔŗ ĊŕĔ ƌŊ ƎŶȠ ĉŶŘǆ ƄŊĔęŗ ŶĉġùǹŶ ĉġƳ ġęƭŚÍƳ ǆįôĝȳ ėŊƭǆȲ
ŶľǎĆŚŕȞŶŗŖȲƶÿĤƎȣŕŚ ƶƢȓƆƢȑƃŘŚġôƶŶƋȳ
ƄĹǋą ƉĉƶŕǡùȎ ŋǆŶǦ 
ĉġĉǎĖŶƛȞǻęŊƶŊùÿğŊ
ġęƭŕ ĉŲōĖŶ ƌęƎŚĖġŗƎġ ƱŊęĕ ƶűŅĕ ƄŊĔęŗ Ƅƶǂ
ƄŊ Ąƥľę ƉĉƶȓƢę ǡŅĕȳ
Ƨýǎ ĜƭŘŚ ƶƢġǎ ǌǦĄ
ƇǦĄŶŕǆĩŶŊƖĄǆǆĜęāȸ
ŊŕƢğƘ Ŵǆ ıǎĆŚ ƆǦĖ
ġùǶŴ ƢĞǏĉ űƴ ÿǌġ ŋǆŶǦ
ŊƄġŘŚ  ĜĈ Ɖĉ ƶűƧā ƄŊƳ ƆƥŶÍƳ ĬŶǋ ĄƴĔŇ  ćƎġ ƎŅęƥ ǆƛƆõÍǇĉȳ
ǡŅęƨȳ
ƄęƆġŗ ǎāűŚ űȡĖŚ ŋǆŶǦ ŅƳ ǎć ŊƴƯňÍŗ ÿǎĩ ġęƭŚȲ
 ćƎġ ƑǆŲ Ʊú ƆƳ ġęƭŕ ƆƗù ȣùǶŚŶ ùĉǎŶ ŶƖǻęǂ
ȎǤĉ ŋǆŶǦ  ćƎġȲ
ĄĲȑȎĖƆǂȳƆƳġęƭŕĄĲȑȎĖȲ ƉĉƶȓǡąŊĕñƆǂȳ
ǁćŶ ŋǆŶǦ  ıęȐ ĊŕĔŶ
ƄŊƄȣŶȁűȡĖŚŊƛùŗƂƢǡŶ
ƄǡňŊ ƄǡǹǻąƂ ƄŊ ƎŶȣŶ
ƶŕǡǻĄƄùȡĜŶĜęƶŅïùïƥĞȲ Ɔŗ Ǝāŕŕõ ƶǦňƆ ƄǡǌĞ
ƄġŕƧƯùȳ
ŴŊ ȣ÷ǆŚ Əĉȫǃŕę ĄùƆƛŗ ƄęƆġŗ ǦŶ ƌùƆ Ɔǂȳ ŶŅù
ƆƳ ĉıǆǄėŚÍƳȲ ƆŘ űȡĖŚ ƱĄÿ÷ùȟ ĄġĄėŚ ǁǶļùùȳ ġęƭŕ ĉŲōĖŶ ƌęƎŚĖġŗƎġ
ƄŊǡôǡôƆƥŶƱǆǦňƆŶƱǁǎùŶ ƆƳ ġęƭŚÍƳ űȡĖŚ ƄƶǄ ĉġ ƇǦĄŶŕǆĩŶűȡĖŚƆĉŅĔĄǶŶ
ÿǉǡżŶ ĉŶıġļğŚ Ɖĉ ŚǡŊę ŕŶįƯęęȲ ƆƳ ïƥĞÍĞ Ŷȣ÷ǆŚ ĉġŕŶįƯęęŶƄȣŶȁƄŊĉŶĶŚ
ǡŅėȳ ƄŊ ǡô ƆƥŶ ƄȣŶȁ Əĉȫǂŕę ÿŅĘŘ ǆùƆƛ ƆĊȲ ŴŊ Ŷņę ƕűŘŚ ǆĄùğȳ Ɔŗ
ŴǆŘ űȡĖŚ Ƅƶǃ ǁŶįƯęęÍĊ ȣ÷ǆŚ Əĉȫǂŕę ǎć ŶƄŊ ŶņęƕűŘŚƶŅïùǦŶƄǁŴǆƆǂȸ
ƎğŊ ŴŊ ĉƛŴŊ VWDOO  Ɖĉ ȃė űȡĖŚ ƶŕǡǻĄ ǤǎćƤ ĉľŴġƄŶǦùƇŒƄŘƎ $R$ ÍǏ
ŚŅȓā ǆǡŊėȳ ĉƛŴŊȲ ŊĜŶƋ ƄĔǤǤƃ ŊĉŶıġļġ ŶƄȣŶȁ Ƣǆġ ƄȣŶȁ ĉŶĶŚȸ ƄȣŶȁ
ƱǆġĕƯƥāƳƄǁęŊùƯöƄƛŴȣ űȡĖŚ ƉĉƶŶĲŚ ŊĉǦňę ŴŊ űȡĖŚǆűĺŚƎŅïùƉúÍƖǉĔŚ
űȡĖŚ ƶȣǶęȲ űȡĖŚ ĉŶġȡȣ Ŷņę ǆĄùĢȳ ǤǎćƤ ƄĔǤǤƃ ǁŊõŶǎǂȸĄïŶǎğŚŋǆŶǦűƳ
OLIW  ƆŕĶęȎõ ƒűŚ Ɔǂȳ űŗ ƄŊƶŶĬğĹĜõƆƥŶƆŗƄŊŕė āś ƉǆĄôĝ ƎğŊ āǛ Ƅôƣ
ƄŊƴ űȡĖŚÍƳƄ ƶŕėƆǁ Ʊǁǎö Ŵǆ ŅĔė ƆƥŶ ƄȣŶȁ űȡĖŚ ƄǆŊùŶȳ ġôƳ Ɔŗ Ȏǡĉ ƄŅǆ
Ȏǡĉ Ǝùŕ ĄȣŚþ ŵęƨȳ Ɔŗ ŶĉŶıƯėęŶ ŶĉŶĶŚŶ ƱǡùǦùȲ ĉƟŲ ƆŘ Ŵǆ ÿǉǤ ĄęćĖŚ
Ĭǌćǆ ƶƭŅǁ ǤǎćƤ ƄĔǤǤƃ ƅôōǆŕę ƶŕňìô ƄĔǤǤƃ ƏĆŕƎŚűǦĔŴŶȎŅȳ
KRUL]RQWDO VWDELOL]HU  ĉǦǹĉȲ ƄǆĜęāŶƆǂȳ
ƊňŶǄ ŋǆŶǦ Ņƴ űȡĖŚ ǻėǆ
Ɔŗ ƌùƄǆ ǎćȲ űƳ ÿǉǡż
ƎğŊ
 ŇùǇŶ Ǐ÷ę ƎǦāǻ
ƆƳġęƭŚÍƳŊǥǤÿŅĘŘŴǆ
ƒűŘŚ ƶƖ÷Ɩù ÿǎĩ ĄĲȑȎĖ
Ƅùȡ ĜŶĜę ŶűȡĖŚ ƄŊ ÿǉǤ ÿğŊ űǆęƨÍǂȳ āǛ ǦŶ ƆƳ
ġęƭŚĉŚƌùȳŋǆŶǦűƳƌùƄǆ

āùĆ ƎƖƧŶ ǆƛƆù Ɔǂȳ
āùĆŶƖǆƉƧŶǦŶŋǆŶǦǆǫǁ
Ƅúȳ ÿǉ ƌŊŗ ƶƢĜǏ ġǭĉŗ
ǎć ƄŊŗ Ŷġęƭŕ ĉŲōĖŶ
ƌęƎŚĖġŗƎġƇǦĄŶŕǆĩŶƶƆƶƶ
ĢȣŚƢǆę ĉĉāǄĩ ĉǦňęȲ ƄŊ
ĄŶǩÍśĉ Ǝùŕ Ƅùȡ ĜŶĜėŚ
ƱǆĉġĉćƯ ĉġ ƶñõ ćôŚ Ɔŗ
ƶùƆƎƨ ÿŅĘŘ ƶŕȞ÷ôǁ ĉġ
ƶƖƧŶ ŶƄŊĔęŗ ÿŅĘŘ ƶñŊ
ĄŊėñŗ GLVDJUHHPHQW OLJKW 
ĉŚƌùȲ ƉĉƂ ƆƧŶ ƄŊĔęŗ
ÿŶğŊ űŗ ġęƭŚ ĉġ Ĝƭęƨ
RYHUULGH  ǌǦćǆ ƉĉƱǆƧ÷Ư
ĉǦňęǁǶļùùȳ
ƆƳǦŶÿĬżȣŘāÍǏǆƖƧŶȸ
Ɖĉŗ ǡöƄśĉ ƶŊùƨȲ ƆƳ
Ƅęŕȣħ÷Ƥ Ŋùþ $,  ƶȞǶĚ
Ȏǡĉ Ɔǂȳ ġęƭŕ ĉŲōĖŶ
ƌęƎŚĖġŗƎġ ƇǦĄŶŕǆĩŶ ĜŊ
ƎĜęĂ ƶűŅĚ ġėāÍǂ ƶĜęāȲ
ġôƳ Ƅęŕȣħ÷Ƥ Ŋùþ $, 
ƆǂȳŶĔŊÿĜŊƎĜęāƆŴŕǡŅƇ
ǦŶȲ ƄŶȑĕ Ĝęüȳ Ɖĉ ƧȓƃŖ
ǎćƆśĉƎĔŊýƶǦŅƇĉǦǌǆ
ĊŚ Ƒǆŷĉȳ ƆƳ ğāŗ ƱǤǻĉ
ŕęƆǇ ǦŶ ŶĉƯňô Ƅęŕȣħ÷Ƥ
Ŋùþ $,  ƄǆƎƭǦśŶ Ɔǂȳ
Ɔŗ ĉŶŘǆȲ Ɔŗ ŊƄęŕȣħ÷Ƥ
Ŋùþ $, ƶƯǁƯǇġõǻǻėǆ
ƄǆƑűŶȳ ŊƧýǎ ƢȑƃŘŚ
ŊƲā ƆśŚ ƶǤÿǶõ ƆƧŶ
Ɔǂȳ ġôƳ ǎāĖ ĭĕŊ ƆƥŶ
ŊƱǆƄŊĔęŗƢǆƧýǎǏĊƶ
ŊƶƛȞúĉ ƱǆŊĺƭŚ ƄŊĔęŗ
ƶŅė űȞęŗȲ ƶŶĬğĹğ ĄƌǆŶ
ƎŶęƃ ƃŴȳ Ɖĉ ƧȓƃŖ ǎć
ġāŚ ƃúĉ ƱǤǻą ƄĜŶŅǎŗ
ȣȑĄŘŚƎñùƣƆǇĉȳ
ƆƳ ƆŴƝű ǦŶȲ ĄǫƭƶǄ Ƅǁę
ƆŗƧýġƶƝűĄǫƭƶǄƑǆŲ
Ǝľȓù Ɔǂȳ ƄŊƴ ĜƭŚÍƳƄ ƄŊ
Ą÷Ɔ ƭôĉ ŊƄĩÿŚ ƶĺȎė
űȞęŗ ƄŊ ŅĔė Ƅôƥȳ ƱǤǻĉ
ÿǉǤǦŶƄƶǃƧýǎƆǂȳ
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ኣንገሶም ዮሴፍ

ኣብ ብራዚል ዝመደበሩ ዓርሞሸሽ ኩባንያ
ህንጻ ‘ኦደብረኽት’ ንብዙሓት ፖለቲከኛታት
ብላዕ እናሃበ ናይ ስራሕ ዕድላቱ ከስፍሕ
ምጽንሑ ይንገር። ምስቲ ኩባንያ ህንጻ
ምትሕሓዝ ዘለዎም ውልቀ-ሰባት ከኣ
መርመራ ተኻዪዱሎምስ ገበነኛታት
ኮይኖም ዝተረኽቡ ብፖሊስ እናተለቕሙ
ይእሰሩ ኣለዉ። ድሮ’ኳ ሓያሎ መራሕቲ
ሃገራት ላቲን ዝርከቡዎም ፖለቲከኛታት
ብዘነውር ተግባራት ብልሽውና ተኸሲሶም
ከም ዘለዉ ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ
ብራዚል ሓያሎ ፖለቲከኛታት ብሰንኪ’ዚ
ጉዳይ ስልጣኖም ክነቓነቕ ይረአ ኣሎ።
ካብታ ሃገር ሓሊፉ ኣብ መላእ ዞባ ላቲን
ኣመሪካ ብሰንኪ ብልሽውና ካብ ስልጣኖም
ዝተኣልዩ መራሕቲ’ውን ብዙሓት እዮም።
ገለ ካብኣቶም እቲ ዝፈጸሙዎ ገበናት
እናተከሽሐ ስለ ዝመጽአ፡ ካብ ተሓታትነት
ንምድሓን ክሳብ ነብሰ-ቕትለት ክፍጽሙ
ይረኣዩ ኣለዉ። ንኣብነት ፕረዚደንት ፔሩ
ነበር ኣላን ጋርሽያ ቅድሚ ገለ ቅንያት ነብሰቅትለት ከም ዝፈጸመ ይዝከር።
ኣብ መጋቢት 2014 ስርሒት ሕጽቦ
ማኪና (Operation Car Wash) ዝተሰምየ
ኣብ ብራዚል ዝዓበየ ናይ ብልሽውና
መርመራ ተጀሚሩ። እቲ ሰፊሕ ወፍሪ
ኣብ ከተማ ብራዚልያ ኣብ ዘይሕጋዊ
ምስግጋር ገንዘብ ንዝነጥፉ ኣካላት ንምሓዝ
ከምዝጀመረ ይንገር። ፈደራላዊ ፖሊስ
ብራዚል ንገለ ነጋዶ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ድሕሪ ምእታዉ፡ እቲ ናይ ብልሽውና
ሰራውር ክሳብ ላዕለዎት ፖለቲከኛታት
ዝዝርጋሕ ኰይኑ ረኺቡዎ። ካብኡ ንደሓር
ከኣ እቲ ናይ ምጥፍፋእ ገንዘብ ሰፊሕ
መርበብ ከይህሉዎ ብዙሕ ጥርጠራታት
ከሕድር ጀሚሩ። ሓላፊ ኩባንያ ዕደና
ፔትሮብራስ ዝዀነ ፖውሎ ሮበርቶ ኮስታ
ድማ ቀዳማይ ተጠርጣሪ ብምዃን ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ኣተወ።
ኣብቲ ስርሒት ክሳብ 9 ቢልዮን ዶላር
ብዘይኣገባብ ከምእተጠፋፈአ ይግመት።
ዕብየት ናይቲ ብልሽውና ኣብ ብራዚል
ዛጊት መወዳድርቲ ዘይርከቦ ምዃኑ
ጸብጻባት የረድኡ። እቲ ናይ ምጥፍፋእ ገበን
ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዝተወደበን ኮይኑ ክሳብ
ሕጂ ክቕጽል ምጽንሑ’ዩ ዝግለጽ። ዓበይቲ
ፖለቲከኛታትን ሓያሎ ትካላትን ከኣ ኣብቲ
መርበብ ናይ ብልሽውና ብምእታዎም፡
ነቲ ዝካየድ መስርሕ መርመራ ኣጸጋሚ
ገይሩዎ ምህላዉ ይጥቀስ።
ብራዚል ካብቲ እትልለየሉ ንግዳዊ
ልውውጥ ንላዕሊ ንጎረባብታ ዝኾና ሃገራት
ብብልሽውና ክትብክለን ከምዝጀመረት’ዩ
ዝንገር። እዚ ዘነውር ተግባር ብመንገዲ
ዓበይቲ ናይ ህንጻን ዕደናን ትካላት ዝግበር
ብምዃኑ ንምቁጽጻሩ ኣኽቢዱዎ እዩ
ዝብሉ ኣለዉ። ምስዘን ዓበይቲ ትካላት
ተመሳጢሮም ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ሰበስልጣንን ብላዕ ክቕበሉ ተራእዮም። ሓያሎ
ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎም ፖለቲከኛታት
እውን ንጎስጓስ ዝኸውን ገንዘብ ካብዘን
ኩባንያታት እናተቐበሉ ኣብ ስልጣን
ይድይቡን፡ ስልጣን ብዝሓዙ ድማ ነተን ‘ሰብውዕለቶም’ ዝዀና ኩባንያታት ብዘይኣገባብ
የርብሑወን። ኣብኡ ዝስላዕ ዘይሕጋዊ
ገንዘብን ብዝሒ ሰባትን ከኣ ነቲ ዝግበር
ናይ ፖሊስ መርመራ ብዙሕ ክሓላልኾ
ጸኒሑን ኣሎን። ብቐንዱ’ውን ኣብዚ ክሲ
ኢድ ዘለዎም ሰባት ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ
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ብልሽውና - ሓያል ሕማም ሃገራት ላቲን ኣመሪካ
ዝሰርሑ ብምዃኖም፡ ንመስርሕ መርመራ
ዘኽበዶ ጉዳይ እዩ። ብመስረት ፖሊስ
ብራዚል ዝገበሮ መርመራ፡ ኩባንያ ዕደና
ነዳዲ ፔትሮብራስ፡ ኣብዚ ናይ ምጥፍፋእን
ጉቦን ስራሕ ኣብ ቅድመ ግንባር ይስራዕ።
ኮይኑ ድማ ዝሓለፈ 10 ዓመት ፔትሮብራስ
ኣብ ብራዚል ጥራይ ዘይኰነ ኣብ ሓያሎ
ሃገራት ላቲን ኣመሪካ ምጥፍፋእ ከካይድ
ከምዝጸንሐ ይኽሰስ።
ቀንዲ መደበር ናይ ህንጻ ኩባንያ

ብሓፋሽ ከም ነገስታት ዝቑጸሩ ክነጥፉሉ
ብምጅማሮም እናኸረረ ከይዱ። ኣብ ሃገራት
ላቲን ዝነጥፍ ኦደብረኽት ናይ ህንጻ ብዙሕ
ፕሮጀክትታት ስለዝነበሮ፡ ነቲ ስራሕ ባዕሉ
ክቆጻጸሮ ከምዝኸኣለ ይንገር። እቲ ናይ
ብላዕ ስርሒት ከኣ ኣብ ዞባ ላቲን ዘይተኣደነ
ዘይሕጋዊ ገንዘብ እናሃበ ክሳብ ለይቲ ሎሚ
ይዓዪ ኣሎ። ኣይጸንሐን ሓላፊ ናይቲ ትካል
ዝኾነ ማርሴሎ ኦደብረኽት ምስ ዓሰርተ
ክልተ መሳርሕቱ ዝኾኑ ሓለፍቲ በቲ ጉዳይ

ናይቲ ዘነውር ስራሕ ጭብጥታት ክርከበሉ
ክኢሉ እዩ። ንሱ ንሓያሎ ፖለቲከኛታትን
ሰልፍታትን ናይታ ሃገር ብላዕ እናሃበ፡ ምስኡ
ዘይሰማምዑ ሓለፍቲ ትካል ዕደና ነዳዲ
ፔትሮባስ ከምዝእለዩ ክገብር ጸኒሑ። በቲ
ክፉእ ተግባር ከኣ ሓያሎ ኣባላት ባይቶ፡
ሚኒስተራትን ዓበይቲ ሰበ-ስልጣንን ምስኡ
ምትሕሓዝ ከምዝነበሮም ተኸሺሑ። ቀንዲ
ግዳይ ናይዚ ስርሒት ከኣ ካብ ሰልፊ ሸቃሎ
ኣቐዲሞም መራሕቲ ዝነበሩ ፕረዚደንት

ኦደብረኽት ኣብ ብራዚል እዩ። ስለዝኾነ
ናይዘን ዓበይቲ ኩባንያታት ዘይሕጋዊ ስራሕ
ብጉልባብ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክካየድ
ከምዝጸንሐ ይሕበር። ኣብቲ ስራሕ ዝሳተፉ
ዝነበሩ ክሳብ 16 ዝበጽሑ ፕሮፈሽናል
ተጻወትቲ ብራዚል ነይሮም እዮም። ዕላማ
ናይዚ ድማ ንዋጋታት ናይቲ ዝሽየጥ ንብረት
ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን ዕዳጋታት
ንምውሳኽ ነይሩ። እዘን ዓበይቲ ትካላት ነቲ
ስራሕ ንምስላጥ ተባሂሉ ዘይተኣደነ ባጀት
ይስልዓ ምንባረን’ውን ዝሕብሩ ኣለዉ።
ብራዚል ተአንግዶ ኣብ ዝነበረት ዋንጫ
ዓለም ከምኡ’ውን ኦሎምፒክ፡ ፔትሮባስ ነቲ

ተኣሲሩ። ማርሴል ኦደብረኽት በቲ ጉዳይ
ገበነኛ ኮይኑ ብምርካቡ 19 ዓመት ብጽኑዕ
ክእሰር ተፈሪዱዎ።
ኦደብረኽት ኣብ 1944 ዝተመስረተ
ትካል እዩ።። እዚ ናይ ህንጻ ደርማስ
ኩባንያ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ላቲንን
ኣፍሪቃን ጨናፍር ከምዝለዎ’ዩ ዝንገረሉ።
በዚ ኮይኑ በቲ ዝሓለፈ ዓመት ክሳብ 26
ቢልዮን ዶላር ዝግምገም ገንዘብ ብምጥፍፋእ
ኣታዊ ከምዝገበረ ይሕበር። “እዚ ሓባራዊ
ዕውረት’ዩ፡ ኣቐዲሙ ንብልሽውና ክንጻወር
ዝኽእል ዓቕሚ ዘይነበረና ክንሱ፡ ብሓድሽ
ኣወዳድባ ናብ ዝኸፈአ ጥርዚ በጺሑ ኣሎ”
ይብል ሓላፊ ናይታ ትካል ሰርጅዮ ፋጌል።

ሉላ ዳ ሲልቫ፡ ንዕኡ ተኪኣ ዝመጸት ዲልማ
ሩሱፍን ምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ነሓሰ
2016 ፕረዚደንት ዲልማ ሩሰፍ ብናይ
ብልሽውና ክሲታት ዝጀመረ ፖለቲካዊ
ግጭት ካብ ስልጣን ከምዝተኣልየት ዝርሳዕ
ኣይኮነን። ቅድሚኣ መራሒ’ታ ሃገር ዝነበረ
ሉላ ንባዕሉ እውን ብምጥፍፋእ ገንዘብ ክሲ
ተመስሪቱሉ። ሓያሎ ፖለቲከኛታት ከኣ
መርመራ ክካየደሎም ጸኒሑን ኣሎን።
ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2016 ኩባንያ
ኦደብረኽት ክሳብ 800 ሚልዮን ዝግምገም
ዘይሕጋዊ ገንዘብ ኣብ 12 ሃገራት ሰዲዳ።
እቲ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ንልዕሊ 100 ዝኸውን
ዓበይቲ ናይ ህንጻ ፕሮጀክትታት መስርሒ

ስታድዩማት ክትሰርሕን ክትጽግንን ብዝብል
ምስምስ ዓበይቲ ናይ ህንጻ ፕሮጀትታት
ከምዝሓዝአት ይዝከር።
ኣብ ሰነ 2015 እቲ ዘይሕጋዊ ስራሕ
ናብ ካልእ ትካል ከምዝሰጋገር ተገይሩ።
እዚ ድማ ነቲ ናይ ብልሽውና ንጥፈታት
መንጠሪ ባይታ ኮይኑ፡ ኣብ ታሪኽ ናይቲ
ምጥፍፋእ ገንዘብ ብሓያል ድፍኢት
ቀጺሉ። ብቐንዱ ድማ ሓያሎ ውልቀ-ሰባት፡

ኣብ ብራዚል ገኒኑ ክረአ ዝጸንሐ ብልሽውና
መሰረትን ጉልባብን ናይዚ ኩሉ ምዃኑ
ዝጠቕሱ ኣለዉ።
ኦደብረኽት ኩባንያ ህንጻ ምስኡ
ዝሰርሑ ሓያለይ ትካላት ብዙሓት ጨናፍር
ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምዝለዎ ዝፍለጥ
እዩ። ማርሰሎ ኦደብረኽት ብፖሊስ ኣብ
ዝተገብረሉ መርመራ ዝተመልአ ድምጺ

ተባሂሉ’ዩ ወጺኡ። በቲ ዘውጸኦ ባጀት ከኣ
3.5 ቢልዮን ዶላር ካብተን ሃገራት ላቲን
ኣመሪካን ኣፍሪቃን ኣታዊ ከምዝገበሩ
ይግለጽ። ኣብተን 12 ሃገራት ዝገበሮ
ተመሳሳሊ ኣገባብን ኣሰራርሓን ተጠቂሙ
ዘይተኣደነ ሃብቲ ከኻዕብት ክኢሉ እዩ።
ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣመሪካ፡ ኣብ ልዕሊ
ትካል ኦደብረኽት ብዘካየዶ መርመራ

ኣብ መላእ ሃገራት ላቲን ብዙሕ ገበን
ከምዝፈጸመ’ዩ ዝንገር። ብቐንዱ ድማ እቲ
ምስግጋር ዘይሕጋዊ ገንዘብ ካብቲ ኩባንያ
ናይቶም ብብልሽውና ዝተቕዕማጥዑ ሰባት
ብኸመይ ይካየድ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ከካትዕ
ጸኒሑ። ፓናማ፡ ብሕቡእ ግብሪ ዘይሓታ
ሓያሎ ባንክታት ከምዝለዋ’ዩ ዝሕበር። ካብታ
ሃገር ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ብሕቡእ
ብላዕ ከሰጋግሩሎም ከምዝጸንሑ ይግለጽ።
የግዳስ እቶም መጠፋፋእቲ ምእንታን
ከይልለዩ ብስሞም ዘይኰነ ብናይ ካልእ
ሰብ ስም ናይ ባንኪ ሒሳባት ከምዝኸፍቱ
ይንገር። ፖሊስ ፓናማ፡ ኮንስትራክቶራ
ኢንተርናሽናል ደል ሱር ዝተባህለ ትካል ምስ
ኩባንያ ኦደብረኽት ተመሻጢራ ክትሰርሕ
ከምዝጸንሐት ኣቃሊዑ። እዚ ናይ ሓሶት
ትካል ካብቲ ኩባንያ ህንጻ ገንዘብ ተቐቢሉ
ከከፋፍል ምጽንሑ ተረጋጊጹ። ፓናማ
መሰጋገሪት ናይዚ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ጥራይ
ኣይኮነትን። ብዘይክኡ ማእከል ብዙሕ ናይ
ህንጻ ፕሮጀክትታት ዝሰርሓ ኩባንያታት
ብኽቡር ዋጋ ዝወዓዓሉሉ ምዃና’ዩ ዝንገር።
ኦደብረኽት ድማ ክሳብ 9 ቢልዮን ገንዘብ
ብምውፋር ሓያሎ ፕሮጀክትታት ህንጻ
ክትሓዝእ ከምዝኸኣለት ይሕበር።
ፕረዚደንት ፔሩ ነበር ኣላን ጋርሽያ
ብፖሊስ ከይእሰር ነብሱ ከምዝቐተለ
ይፍለጥ። ፕረዚደንት ነበር ጋርሽያ ምስ
ኩባንያ ህንጻ ኦደብረኽት ርክብ ከምዝነበሮ’ዩ
ዝግለጽ። ካብቲ ኩባንያ-ህንጻ ብላዕ
ከምዝተቐበለ’ውን ምንጭታት ዜና ናይታ
ሃገር ኣረዲኦም። ፖሊስ ናይታ ሃገር ምስቲ
ኩባንያ ምትእስሳር ከምዝነበሮ ምስ ፈለጠ
ክእሰር እዩ ክጽውዕ ጸኒሑ። ንሱ ንፔሩ
ክልተ ግዜ ክመርሓ ከምዝኸኣለ ይንገር።
ኮይኑ ድማ ኣብዛ ካብ 2006-11 ዝመርሓላ
ግዜ ዘይተኣደነ ጉቦ ካብቲ ናይ ህንጻ ኩባንያ
ከምዝተቐበለ ክሲ ክቐርበሉ ጸኒሑ። እቲ
ዓርሞሸሽ ኩባንያ ህንጻ ካብ 2004 ንደሓር
ክሳብ 30 ሚልዮን ዶላር ኣብታ ሃገር ንሰበስልጣን ብላዕ ከምዝሃበ’ዩ ዝፍለጥ። ኣላን
ጋርሽያ ነቲ ዝቐርበሉ ዝነበረ ክስታት ክነጽጎ
ምጽንሑ ዝርሳዕ ኣይኮነን።
ኩባንያ ህንጻ ኦደብረኽት ኣብ ሓያሎ
ሃገራት ብዙሕ ናይ ፕሮጀክት ህንጻ ከምዝዓዪ
ዝፍለጥ እዩ። ብፍላይ ከኣ መብዛሕትአን
ሃገራት ላቲን ምስዚ ዓርሞሸሽ ኩባንያ
ህንጻ ውዕል ከምዘለወን እዩ ዝግለጽ። በዚ
ምኽንያት ድማ እዚ ኩባንያ ንብዙሓት
ፖለቲከኛታት ብላዕ እናሃበ ኣብ ስልጣን
ከምዝመጹ ብምግባር ናይ ስራሕ ዕድላቱ
ከስፍሕ ጸኒሑን ኣሎን። ነቶም መራሕቲን
ፖለቲከኛታትን ብላዕ ብምሃብ ከኣ ከም
መለሳ ናቱ ናይ ህንጻ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት
ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ። በዚ ዘነውር ተግባር
ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ላቲን ካብ
ስልጣኖም ክባረሩ ክንርእዮ ዝጸናሕና
እዩ። ከም ኣብነት ካብ 2001 ኣከታቲሎም
ስልጣን ዝሓዙ መራሕቲ ፔሩ ግዳይ
ናይዚ ዓርሞሸሽ ብራዚላዊ ኩባንያ ህንጻ
ኮይኖም እዮም። ፐድሮ ፓብሎ ኩዚንስኪ፡
ኦላንታ ሁማላ፡ ኣላን ጋርሽያ ኣለኢሳንድሮ
ቶሌዶ ናይ ብልሽውና ክሲ ክቐርበሎም
ጸኒሑ እዩ። ኦደብረኽት በዚ ዘነውር
ተግባር ዘይተኣደነ ገንዘብ እናኣኻዕበተ፡
ፖለቲከኛታትን መራሕቲ ሃገራትን ላቲን
ኣመሪካ ከኣ ስልጣኖም ኣብ ምልክት ሕቶ
ይኣቱ ኣሎ። ሜክሲኮ እቲ ኩባንያ ህንጻ ናብ
ቤት-ፍርዲ ክቐርብ’ዩ ትጽውዕ ዘላ። ቀንዲ
ጸገም ናይቲ ዝረአ ምጥፍፋእ ገንዘብ እቲ
ኩባንያ ድዩ ወይስ እቶም ውልቀ-ሰባት ምስ
ግዜ ዝምለስ ሕቶ’ዩ ክኸውን።

ሓዳስ
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ኤርትራ
ኣሴር ሰለሙን

ውሩይ እንግሊዛዊ ናይ ስነ-ፍጥረት
ተመራማሪ ቻርለስ ዳርዊን፡ ንሕጊ
ተፈጥሮ “እቲ ብቑዕ ይሰርር - ድኹም
ይጸንት” (Survival of the fittest
elimination of the weakest) ክብል’ዩ
ገሊጹዎ። ብኣገላልጻኡ፡ ዝኾነ ህይወታዊ
ብብልጸቱ’ዩ ቀጻልነቱ ዘረጋግጽ። ወዲሰብ ኣእምሮ ስለዝተዓደሎ፡ ነዚ ባህርያዊ
ሕጊ’ዚ ብመጠኑ ዝቕይር፡ ዝምድናታቱ
ኣብ ሓልዮትን ምንብባርን ከም
ዝምስረት ዝገብር፡ ማሕበራዊ ህይወት፡
ባህልን ክብርታትን ከማዕብል ክኢሉ
እዩ። ይኹን’ምበር፡ እቲ ኣብ መንጎ
ህዝብታትን ሃገራትን ዘሎ ውድድር
ብዕምቈት ምስ እነስተንትኖ፡ ዝማዕበለ
መልክዕ ናይዚ መሰረታዊ ሕጊ
ተፈጥሮ እዩ። ብሉጽ ይሰርር - ድኹም
ይጸንት።
ነዚ ኣብነት ዝኸውን፡ ኩልና
እንፈልጦ ሓደ ጥቕሲ ክንጠቅስ።
ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን፡ ዳርጋ
ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ
ክላቐቓ እንከለዋ፡ ህዝቢ ኤርትራ
ንስለ ጂኦ ፖለቲካዊ ረብሓታት ርእሰ
ሓያል ኣመሪካ ተባሂሉ፡ መሰል ርእሰ
ውሳነኡ ተነፊጉዎ እዩ። እቲ ተግባር
ፍትሓዊ ከም ዘይነበረ፡ ኣብቲ ግዜ’ቲ
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ዝነበረ፡
ጆን ፎስተር ዳላስ ዝተዛረቦ ቃላት
ይምስክር።
“ብዓይኒ ፍትሒ ርእይቶ ህዝቢ
ኤርትራ ኣብ ግምት ክኣቱ ይግባእ
ነይሩ። እንተኾነ ግን፡ ስትራተጂያዊ
ረብሓና ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ማእከላይ
ምብራቕን ዓለማዊ ሰላምን ጸጥታን፡
እታ ሃገር ምስታ መሓዛና ኢትዮጵያ
ክትቊረን ግድን ገይሩዎ ኣሎ”……
እዚ ቃላት’ዚ ዓለማዊ ዝምድናታት
ኣብ ፍትሒን ቅንዕናን ዘይኮነ ኣብ
ሓይልን ረብሓታትን ከም ዝምርኰስ’ዩ
ዘረድእ። ስለዚ ድማ፡ ንረብሓ ሓያላት
ተባሂሉ፡ መሰል ድኹማት ከምዝረግጽ
ናይ ኤርትራ ታሪኽ ጭቡጥ መረዳእታ
እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ እዋን’ቲ
ፖለቲካዊ ብቕዓቱን ናይ ምብዳህ
ዓቕሙን ድኹም ስለዝነበረ እዩ ግዳይ
ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይፍትሓዊ ውሳነ
ክኸውን ክኢሉ።
መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፡
ኣብ እንዝክረሉ ቅንያት እምበኣር፡ ነዚ
“ብሉጽ ይሰርር - ድኹም ይጸንት”
ዝብል ሕጊ ተፈጥሮ ብመንጽር
ዝሓለፍናዮ ታሪኽ ክንርእዮን ደጊምና
ከነስተንትኖን ኣገዳሲ ይኸውን።
ምኽንያቱ፡ ብመጠን ንድሕሪት
ዝጠመትካዮ
ኢኻ
ንቕድሚት
እትስጉም። ኣንዊሑ ክዘልል ዝደለየ
ንድሕሪት ከይተመልሰ ክዘልል ሓይሊ
ኣይረክብን እዩ። ሓደ ህዝቢን ሃገርን
ከኣ፡ ሕሉፍ ተሞኩሮታቱ መወከሲ
ከይገበረ ንቕድሚት ክስጉም ዘለዎ
ተኽእሎ ድሩት’ዩ። “ታሪኽና ንፈልጦ
እንዲና” ክበሃል ይከኣል ይኸውን።
ንታሪኽ ከም ታሪኽ ጥራይ ምፍላጡን፡
ካብኡ ዝተቐስመ ተሞኩሮን ሓቅታትን
ብዕምቈት ምርድኡን ግን በበይኑ እዩ።
ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት፡ መሰረት
ናይ ዓወት ፍትሓዊ ዕላማ’ዩ ተባሂሉ
ክግለጽ ይስማዕ’ዩ። እዚ ግን ምሉእ
ብምሉእ ልክዕ ኣይኮነን። ፍትሓዊ ዕላማ
ምህላው ከም ሓደ ረቛሒ ኣገዳሲ
እዩ። ተዓዋትነት ናይ ዝኾነ ጉዳይ
ፍትሓዊ ይኹን ዘይፍትሓዊ ዝውስን
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ብቑዕ ይሰርር - ድኹም ይጸንት
ግን፡ እቲ ዕላማ ኣይኮነን። ፍትሓዊ ዕላማ
ዘለዎ ጉዳይ፡ ብዝተፈላለየ ድኽመታት
ከይተዓወተ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ኣብ
ታሪኽ ዓለምና ነዚ ሓቂ’ዚ ዘረጋግጽ
ብዙሕ ኣብነታት ምጥቃስ ምተኻእለ።
ብኣንጻሩ፡ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ፍትሒ
ክዕወት ሰፊሕ ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ
ዘረጋግጽ ኣብነታት እውን ውሑድ
ኣይኮነን። እሞኸ ድኣ ምስጢር ዓወት
ብርግጽ እንታይ’ዩ? ዝብል ሕቶ ክመጽእ
ይኽእል። ሓደ ጉዳይ ፍትሓዊ ድዩ
ዘይፍትሓዊ ብዘየገድስ ተዓዋትነቱ፡ ኣብ
ዕዮን ብቕዓትን ዋናኡ እዩ ዝምርኰስ።
እቲ ኣብ 1961 ዝጀመረ ነዊሕን
ጽንኩርን ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልሲና፡ ኣብ
1991 ብምሉእ ዓወት ህዝቢ ኤርትራን
ስዕረት መግዛእቲ ኢትዮጵያን ተሓባበርቱን
ምዝዛሙ፡ ቃልስና ፍትሓዊ ስለዝነበረ
ጥራይ ኣይኮነን። ቃልሲና ብኣንጸባራቒ
ዓወት ዝተዛዘመ፡ ድሕሪ ክቡር መስዋእቲ
ዝተኸፍሎ ንጽንዓት ህዝቢ ኤርትራን
ሰውራኡን ብቐጻሊ ዝተፈታተነ ከቢድ
መስገደል እዩ። መሰረት ዓወት ህዝቢ
ኤርትራ እምበኣር፡ እቲ ፍትሓዊ ዕላማኡ
ንምዕዋት ከማዕብሎን ከደልድሎን ዝኽኣለ

ስለዝፈጸምና ኢና።
ኩሉ ግዜ ዝዝንጋዕ፡ ክዝከር ዝግብኦ
ዓቢ ጉዳይ እምበኣር እዚ ሓቂ’ዚ እዩ።
ፍትሓዊ ዕላማ ንበይኑ ዓወት ኣየውሕስን
እዩ። ዋላ እቲ ዝበለጸ ራእይ፡ ዕላማታት፡
ወዘተ. ይሃልውካ ትግባረኡ ዘውሕስ
ዕዮ፡ ብቕዓትን ብልጸትን እንተዘይብልካ
ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ። ህዝቢ
ኤርትራ ኣብ ዓወት ዝበጽሐ፡ ነቲ
ቅኑዕን ፍትሓዊን ዕላማኡ፡ ብስራሕን
ብልዑል ብቕዓትን ክቃለሰሉ ዘኽኣሎ
ዕዮ ስለዝፈጸመ እዩ። እቲ ህዝባዊ ግንባር
ክፈጥሮ ዝኸኣለ ብርቱዕ ፖለቲካዊን
ወተሃደራዊን ሓይሊ፡ መርኣያ ረቂቕ
ናይ ሓሳባትን ውዳበን ስራሕን ብልጸቱ
እዩ ነይሩ።
ኣብ ርእሲ ተሞኩሮ ሓርነታዊ
ቃልስና፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናጽነት
ዝሓለፍናዮ 28 ዓመታት እውን፡ ነዚ
ሓቂ’ዚ ደጊሙ ኣድሚቑዎ እዩ።
ዓለም ህድግለነ ዘይብላ ናይ ረብሓን
ውድድርን መድረኽ ምዃና ካብ
ተሞኩሮና ንላዕሊ ምስክር የለን። ኣብ
ከምዚ ዝዓይነቱ ኩነተ-ህላወ፡ ሕብረተሰብ
መሰረት ህላወኡን ምዕባለኡን ካልእ
ዘይኮነ…..ገዛእ ብቕዓቱን ዕዮኡን እዩ።

ናጽነት፡ ነዚ ታሪኻዊ ሓቅታት ምዝካርን
ምስትንታንን
ኣድላይነቱ
ዕዙዝ
ዝገብሮ፡ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ንምንባርን
ብዓወታቱ ንምንያትን ዘይኮነስ፡ ሓድሽ
ታሪኽ ንምስራሕ ደራኺ ስለዝኾነ እዩ።
ምኽንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ
ቃልሲ እዮም ዝነብሩ። ቃልሲ ንዝሓሸ
መጻኢ ዘቋርጽ መስርሕ ኣይኮነን። ናይዚ
ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻእቲ ወለዶታትን
ቃልሲ እንታይ’ዩ እንተድኣ ኢልና፡
ብቐንዱ ናጽነት ምድልዳልን ብቁጠባዊ
ዕብየት ምድራዕን እዩ። እዚ ቃልሲ’ዚ
ካብ ብረታዊ ቃልሲ ንናጽነት ዝሓየለን
ዝኸበደን ምዃኑ ድማ፡ ዝሓለፈ ጉዕዞና
እኹል መረጋገጺ ኮይኑና እዩ። ስለዚ
ቃልሲ ምድልዳል ናጽነት፡ ዝለዓለ ናይ
ሓሳባትን ውዳበን ስራሕን ብልጸት
ዝሓትት እዩ። ዛጊት ነዚ ብልጸት’ዚ
ስለ ዘረጋገጽና፡ ብዙሕ ክንስጉምን ናብ
ዝሓሸ ባይታ ክንሰግርን ክኢልና ኢና።
ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ
ቃልሲ፡ ብልዑል ስነኣእምሮኣዊ ብቕዓት፡
ነቲ ጽንኩር መድረኽ ዝበቕዑዎ፡
መንእሰያት ናይዚ ግዜ’ዚ እውን ከም
ተረከብቲ ሃገር መጠን፡ ኣብ ምውሓስ

ኩለንተናዊ ብቕዓትን ብልጸትን እምበር
እቲ ዕላማ ባዕሉ ጥራይ ኣይነበረን።
ኣብ ሰውራ ኤርትራ፡ ተስፋ ዓወት
ጭልምልም ዝበለሉን ናብ ደንደስ
ስዕረት ምግምጋም ዝተራእየሉን ብዙሕ
ጽንኩር መድረኻት ተሰጊሩ እዩ። ኣብ
ገግዜኡ ብቕዓትን ብልጸትን ዘዕቢ
ተበግሶ እንተ ዘይውሰድ ነይሩ ከኣ፡ እቲ
ታሪኽ ካልእ ምኾነ። መሪሕ ውድብ
ህዝባዊ ግንባር ብዘረጋገጾ ስነሓሳባዊን
ፖለቲካዊን ብቕዓት፡ ከምኡ’ውን ነዚ
ስነሓሳብ’ዚ ተኸቲሉ ብዘካየዶ ሓያል
ስራሕ ግን፡ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰል
ርእሰ ውሳነ ተደቚሰ እናተባህለ ክሰርርን
ክሕይልን፡ ነቲ ብዓቢ ደረጃ ኣንጻሩ
ዝነበረ ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ ቀይሩ
ክዕወት ክኢሉ። ብሓጺሩ ዓወትና
ግድን ዝኾነ፡ ታሪኻዊ ጽሕፍቶ ስለዝነበረ
ዘይኮነስ፡ ንዓወትና ግድን ክገብሮ ዘኽኣለ
ስነሓሳባዊን ፖለቲካዊን ብቕዓትን ብሉጽ
ውዳበን ብምምዕባል እቲ ዝግባእ ዕዮ

ብዘይካኡ ዝኾነ ይኹን ዋሕስ የብሉን።
ብዘይ ብእኡ ኣብ መንደቕ ዘይብሉ
ቀጽሪ ከም ምንባር እዩ። ምኽንያቱ
ረብሓታቱ ኣብ ምውሓስ ስንፍ ዝበለ
ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ
ደንጊጹ ዝንሕፎ የለን። ብርግጽ ድማ፡
ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 28
ዓመታት፡ ልኡላውነቱ ንምቕልባስን
ዕብየቱ ንምኹላፍን ዘንቀደ፡ ካብቲ
ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእሰ፡
ንብቕዓቱ ክፍትን፡ ዕዮኡ ከጎናድብ
ዝተደናደነ፡ ብዙሕ ተጻብኦታት’ዩ
ገጢሙዎ። እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ
ዘማዕበሎ ክብርታት፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ
ብልጸትን ሃገራዊ ንቕሓትን ሒዙ
ብተወፋይነት እንተዘይሰርሕ ከኣ፡ ነዚ
ከቢድ ተጻብኦታት’ዚ ሰጊሩ ዳግማይ
ብኣንጸባራቒ ዓወት ክወጽእ ኣምበይ
ምኸኣለን።
ብኣጋጣሚ መበል 28 ዓመት

ድሕነትን ህንጸት ምዕቡል ቁጠባን፡
ብቑዓትን ብሉጻትን ኪኾኑ የድሊ።
ነዚ ብልጸት’ዚ ንምውናን ድማ፡ ነቲ
መሰረትናን ምስጢር ብልጸትናን ዝኾነ
ሃገራዊ ክብርታትን መትከላትን ጸኒዕካ
ምኽታል የድሊ።
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ፡
ስነሓሳብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰረቶም፡
ሓበን ህዝቢን ሃገርን ዝኾኑ ወርቃዊ
መትከላትን ክብርታትን ኪዅስኵስ
ዝኸኣለ ህዝቢ እዩ። በዚ ክብርታት’ዚ
ድማ፡ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት
ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘይ ኣፈላላይ
ሃይማኖት፡ ጾታ፡ ቀቢላ፡ ቋንቋ፡ ባህሊን
ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን
ብምንዳቕ፡ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ
ዝወስዱዎ፡ ዝኣምኑሉ፡ ዝምርሑሉ፡
ዝከላኸሉሉን ዝስውኡሉን መትከላት
ብምምዕባል፡ ብመንነቱ ዝሕበን፡ ኣብ ገዛእ
ሰብኣዊ ዓቕሙ ልዑል ምትእምማን

ዘለዎ፡ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነኣእምሮ ክፈጥር
በቒዑ። ነቲ ዓለም ኣይከኣልን ዝበለቶ
ቃልሲ ኣንጻር ርእሰ ሓያላን ከምዝከኣል
ዝገበረ፡ ትሕት መሬት ክቕበር ዝተፈርደ
ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቚ ኣውጺኡ፡
ኣብ በሪኽ ዙፋን ዜንበረ ረቂቕ ሓይሊ፡
እዚ ሃገራዊ ክብርታት’ዚ እዩ።
እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ
ዝተዀስኰሰ ክብርታት፡ ንህዝቢ ኤርትራ
ንናጽነት ኣብቂዑዎ ጥራይ ዘይኮነ፡
ድሕሪ ናጽነት እውን ናብ ተረካቢ
ሕድሪ ወለዶ ብምስጋር፡ ንህንጸት
ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንጺፉ
እዩ። ረዚን መስዋእቲ ከፊላ፡ ሓርነታ
ዝተጐናጸፈት ኤርትራ፡ ብናጻ ፖለቲካዊ
መስመርን ሕርያን፡ ብሰብኣዊን ሃገራዊን
ክብረት፡ ብመንፈስ ርእሰ ምርኰሳን
ልዑል ልምዓታዊ ትግሃትን ብኣርኣያነት
እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ፡
እቲ ኣብ ጽንኩር ቃልሲ ንናጽነትን
ልኡልውነትን እተመልመለ፡ ኣብ ኩሉ
መዳያት ሓርነት ውሳነ ዘፍቅር ኩነተኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ።
ሳላ’ዚ ገድለኛ ኩነተ-ኣእምሮ’ዚ፡
ኤርትራ፡ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዝያዊ
ፍታሕ ኢላ፡ ፖለቲካዊ ናጽነታ ዘግድዕ
ኣቋራጭ
መገዲ
ኣይሓረየትን።
ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን
ምጽማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ

ብምዃና፡ ማዕበላት ሽርሒን ተጻብኦን፡
ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተዀመረ
ይኰመር፡ ካብቲ ጸኒዓ ዝሓዘቶ ናጻ
መስመር ከንደልህጻ ኣይከኣለን። ህዝቢን
መንግስቲን ኤርትራ፡ ልክዕ ከም ናጽነት፡
ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ጻዕርን
እምበር፡ ብልግሲ ዝርከብ ማና ከምዘይኮነ
ብምእማን፡ ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ
ጽግዕተኛነት “ኣይፋል!” ብምባል፡ ነቲ
ሓቀኛ መገዲ ክብረትን ብልጽግናን
እዮም መሪጾም።
ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ
ዕለተ ናጽነት እምበኣር፡ ነዚ ሓቂ’ዚ
ደጊምና ብዕምቈት ብምስትንታን፡ እቲ
ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልሲን
ናይ ድሕሪ ናጽነት ጉዕዞን ዝተሃንጸ፡
ምስጢር ሓይልና፡ ብቕዓትና፡ ብልጸትና
ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ብቐጻልነት
ንምዕቃቡ፡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን
ቃልና ከነሐድስ ዝግባእ እዩ።

ሓዳስ
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ምስጢር

ጆሜ/ደጀን ተኽለ
መኪናኡ ብምልዓል፡ ኣሰር ኣሰር
በዓልቲ-ቤቱ ክሳብ ኣፍ-ደገ ፖስት ኦፊስ
ብልዑል ጥንቃቐ ሰዓበ። ንሳ ንውሽጢ
ምስ ኣተወት ዓቕሉ ጽብብ እናበሎ ናብ
ኣፍ-ደገ ባር ፖስታ ገጹ ተመልሰ። ኣብዛ
ዘለዋ ደው እንተደኣ ኢሉ ክትምለስ
እንከላ ክትርእዮ ምዃና ብምሕሳብ፡
የማነ ጸጋሙ ቁሊሕ-ምሊሕ ብምባል
ንምክትታል ዝጥዕሞ ቦታ ሃሰው በለ።
ውሽጡ፡ ብምሒር ጭንቀት ተባሒቱ
ኣርኪቡ ሕንቕ ኣቢሉ ተሃን ሕርቃኑ
ከውጽእ’ኳ ይደፍኦ እንተነበረ፡ እዚ ዓይነት
ስምዒታዊ ተግባር ንግዚኡ ደኣ ሩፍታ
ይፈጥረሉ ይኸውን እምበር፡ ነቲ ክበጽሖን
ክፈልጦን ተሃንጥዩሉ ዘሎ ምስጢር
በዓልቲ-ቤቱ ካብ ምፍላጥ ክዕንቅጾ ከም
ዝኽእል’ሲ ኣይሰሓተን። ‘ኣብ ማእከል
ሓዳረይ ተቐቢሩ ዘሎ ውሻጠ ምስጢር
መዓልቱ ዝኣኸለ ይመስል ኣሎ። ሕቑፊ
ኣካላተይ ንኸይትለግብ ዝዕንቅጻ ዘሎ ነገር
እንታይ ምዃኑ ዝምለሰሉ ሰዓት ርሑቕ
ኣይኰነን። ‘ኣፋ ምሳይ ልባ ምስ ደበሳይ’
ድዩ ዝበለ ደራፋይ። ህይወተይ ምሉእ
ክሕጐስ ኢለ ጓል ዓደይ ክምርዓውን
ክዝምድን ምሕሳበይ’ሲ ናብ ከምዚ
ውርደት ክድርብየኒ። ኣንታ ፈጣሪ!
እንታይ መርገም’ዩ ነይሩኒ። ናብ ሰብ
ኢለ’ባ ናብ እሾኽ ዓጋም ለጊበ። ወረጃ
ማዕዶ! ቁምነ-ነገር ዘይብላ። ብደጋዊ
ጽባቐ ተታሊለ’ባ ኣብ ዘይፈልጦን
ዘይወጾን ህጉም ጥሒለ። ከም ጸሊም
ባሕሪ በዓልቲ ምስጢርን ልባ ዘይርከብን
ተንኮለኛ ሰብ’ያ። ዘለዋ ጽባቐሞ እንታይ
ክዓብሰለይ’ዩ ልባ ዘይጠዓየ፡’ በለ ብሕርቃን
ንድድ ኢሉ።
ኣብ ኩርናዕ ባር ኣልባ ኰይኑ፡ ከም
ኣብ ድሎ ዘሎ ወተሃደር ብጥንቃቐ
ምስ ዝኣቱን ዝወጽእን ሰብ ህርመት
ልቡ ብዕጽፊ እናዛየደት ይከታተል ነበረ።
‘ኣብ ክልተ ቕነ ናይ ሕጽኖት እዋናት
ምሳይ ክትነብር ከም እሾኽ ዳንዴር ካብ
መረራ፡ ንመዋእል ምሳይ ናይ ምንባር
ባህጊ ዘለዋ ኣይክእልን’ዩ። ኣነስ ክኾነለይ!
ብቐደሙ ውሽጡን ውሻጢኡን
ዘይፈለጥካዮ ሰብዶ ይምርዓው በለ።
ቁሩብ እንድየ ህውኽ ኢለ ጽባቐኣ
ጥራይ ሃሪፈ። እምበር ክትምርዓወኒ
እንከላ ብዙሕ ደስታስ ኣይነበራን ሕጂ
ክዝክሮ እንከለኹ። እንታይ’ሞ ክዓብስ’ዩ
ጣዕሳ ‘ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ’ ኣብ ናይ
ሓጐስ ዳስካዶ ሓዘን ይትከል’ዩ። በሊ
ትዕወትለይ እንድዩ መሲሉኪ፡ ክትጐሓፊ
ኢኺ። ‘ንዓይ ነንጭዋስ ኣብ ሎቖታ’
ይብሉ ኣቦታትና ኢድኪ ክትረኽብያ
ኢኺ።’ ብምባል ከም ዝተደፍረ ኣንበሳ
ኣስናኑ ሓራቐመ። ምስቲ ተጸጊዑዎ
ዝነበረ መንደቕ ርእሱ ብምግጫው
ሕርቃኑ ገለጸ ናሆር።
***
ክልቲኦም ፍቑራት ኣብ ገማግም
ኣጻድፍ ድርፎ ኮይኖም ኣብ ፓርኪን
ሻሂ እናሰተዩ፡ ኣብ ዓሚቝ ፍቕራዊ
ዕላል ጥሒሎም ነበሩ። እቲ ነቲ ጠልጠል
ዝበለ ኣጻድፍ እናተሓንበበ ዝጥምጠሞ
ዝነበረ ግመ ንፍቕሮም ዘሰኒ ዘሎ ክመስል

ነታ ዝነበሩዋ መኪና ከይተረፈ ሸፊኑ
ንከባቢኦም ከም ዘይዕዘቡ ገይሩዎም
ነበረ። እቲ ፍቕሪ ፍቕሪ ዝሽትት
ዝነበረ ኩነታት ብሕሹኽታ ንኸዕልሉ
ደሪኹዎም ነበረ።
ኤልቃና፡ “ፍቕረይ፡ ስምኦን ዓርከይ
ንዓና ንምሕጓስ’ዩ ናይ ኣኮኡ መኪና
ክንዛወረላ ሂቡና። መዓረይ፡ ፍቕርኺ
ኣብ ልበይ ከም ማዕበል ሱናሚ ሓያል
ነውጺ እናፈጠረ ንምልኣት ባህገይ
ብነውጺ ዘይኮነ፡ ብምኡዝ ባህታ
ፍቕሪ ምልእ ኣቢሉዎ’ሎ። ህይወት
ኢኺ። ትንፋስካ ዘሐድስ ፍቕሪ ድማ
ብዘይቀልዓለም ካባኺ ይምገብ ኣለኹ፡
” ደቀቕቲ ኣዒንቱ ፍቕሪ ዝሕለባ
ዘለዋ ክመስላ ብሓጐስ ፍንጭሕ ኢለን
ይረኣያ ነበራ። ኣእዳዉ ኣሕሊፉ ነዊሕ
ጸጒሪ ርእሳ እናዳህሰሰ፡ ከም ገረብ ታህሰስ
ንኽትጥምቶ ዘወናውን ትኽ ዝበለ
ተኽሊ ሰውነታ ብዓይኑ ኮለሎ።
ኣዛይዳ፡ ብፍሽክታ ስሩዓት ኣስናና
ከፊታ ብስሓቕ ተነኽነኸት። “ኣብ
ህይወተይ ሕልመይን ባህገይን ክውን
ዝገብር ኣፍቃሪ ስለዝረኸብኩ ኣብዛ
ጎደሎ ዓለም ምሉእነተይ ኣረጋጊጸ’የ።
ልብኻ ዝትንክፉ ክብረትን ሓልዮትን
ኣባኻ ረኺበዮም። ልዕሊ’ቲ ዘለኒ ደጋዊ
ጽባቐይ ውሽጣዊ ጽባቐይ ዳህሲስካ
ረኺብካኒ። ልበይን ቀልበይን ብኣኻ
ክስረቓን ኣዒንተይ ንምስልኻ ክርእያን
ድማ ኣብ ታህዋኽ ተጸምዳ። ብፍላይ
ኣብቲ ንሽግራት ዘለካ ህዱእ ኣተኣላልያ፡
ኣድኒቐ ኣይጸግበካን’የ ንጉስ ልበይ፡”
ብምባል ኣብ ሰለፉ ንዝነበረት የማነይቲ
ኢዱ ኣትሪራ ጨበጠት።
ንዝጨበጦ ኢዳ ሓፍ ኣቢሉ ኣጥቢቑ
ድሕሪ ምስዓም፡ “መሳኹቲ ሰማይ ኣየር
ፍቕርና ንፋስ ክወስዶ ስለዘይደለዩ
እንሆ ሰማይ ብግመ ሸፊኖም ንምዉቕ
ፍቕርና ይጽንብሉ ኣለዉ። እዚ ዕንደራ
ግመ ኣብዚ ኣጻድፍ ንኣፍላን ኦሜጋን
ፍቕርና’ዩ ዘሰኒ ዘሎ። ኣብዛ ዕረ ዳንዴር
እትስመ ምድሪ ወይኒ ዘሪእና ወይኒ
ንቐምስ ዘለና ፍቑራት ንሕና ጥራይ
ኢና ክንከውን ንኽእል ድሕሪ ኣዳምን
ሄዋንን። ስለምታይ፡ ብዘይካ ፍቕሪ ካልእ
ክንምገብ ባህጊ ስለዘይብልና። ከም
ባህግና ድማ፡ ዘለና ዓሙቕ ፍቕሪ ካብ
ልብና እናተለጋገስና ካብ ንላለ ክሳብ
ለይቲ ሎሚ ተኾራሪና ኣይንፈልጥን፡
ፍቕሪ ስለዝኾነ መልሕቕ እምነትና።
ክንኮራረ’ውን ንኽእል ኣይኮናን ክሳብ
መስመር ፍቕሪ ዝኾነ ጉዕዞና። ፍቕሪ
ንጉስ’ዩ። ንሕና ድማ፡ ኣብ ጽላል ፍቕሪ
እንነብር ስሙራት ፍቑራት ኢና። ካብ
ካልኢት ናብ ካልኢት ዝዕንብብ ፍቕሪ
ኢና ንውንን። ፍቕሪ ዝተቐነትና ከም
ገጽ ሓንቲ ሳንቲም ዘይንነጻጸል ፍቑራት
ኢና፡” ብምባል ናብ ኣካላታ ተጸግዐ።
***
ኣብቲ ዝዘናግዑሉ ዝነበሩ ባር ተወሊዑ
ዝነበረ ሙዚቃ ንዕላሎም ብሒቱ ኣብቲ
ዝሰትዩዎ ዝነበሩ መስተ ከም ዘድህቡ
ጥራይ ገይሩዎም ነበረ። ካብ ንእስነቶም
ብሓንሳብ ኣብ ሓንቲ ካንሸሎ ሓመድ

ቁሒሞም ዝዓበዩ ደቂ ገዛውቲ እዮም።
ብሰንኪ’ቲ ኣብ 90ታት ኣብ ኣስመራ
ብዝነበረ ኩነታት ናይ መግዛእቲ እዮም
ተፈላልዮም። ኣብ ዝኽሪ መንፈሶም
ዝመላለስ ዝነበረ ናይ ንእስነት ጸወታኦምን
ዕላሎምን ንድሕሪት ተመሊሶም ምስ
ገዛእ-ርእሶም ከም ዘዕልሉን ዝዝክሩን
ገይሩዎም ነበረ።
ናሆር፡
ብናፍቖትን
ፍቕርን
መተዓብይቱን ኣስመራን ተሓሚሱ
ምስ ምሉእ ህንጥዩነቱ’ዩ ድሕሪ ዕስራን
ትሽዓተን ዓመታት ካብቲ ምስ ስድራቤቱ
ብስደት ዝኸዶ ሃገረ ጀርመን ነስመራ
መጺኡ። ንውሓት ናይቲ ግዜ ነቲ ዝነበሮ
ዝኽሪ ፈጺሙ ከጥፍኣሉ ኣይከኣለን።
በንጻሩ’ኳ ደኣ፡ መሊሱ’ዩ ዝኽሩ ሓይሉ
ዓይኒ ዓይኒ ዓርኩ እናጠመተ፡ “ኣብዚ
ከባቢ ችቸሮ ኩዕሶ ብጨርቂ ክንጻወት፡
ኣብቲ ከባቢ ዝንበረ ዒላታት ክንሕንብስ፡
ዝፋሕሸወ ገጽና ከይፍለጥ ብጥፍጣፍና
ገጽና ክንለኪ ልክዕ ከምዛ ሕጂ ኮይኑ’ዩ
ዝስምዓኒ ኣሎ፡” ብምባል ረጒድ ከንፈሩ
ብምግላህ ክምስታ መጠወ ጥዑም እዋን
ኢና ኣሕሊፍና ብዘስምዕ ቃና።
ፍረሚናጦስ፡ ስቕስቕ ዝበለ ጸጒሪ
ርእሱ እናተናኸፈ፡ “ብፍላይ ምስቶም
ደቂ ካምቦ ፖሊስ ብህልኽ ንጻወቶ
ዝነበርና ኩዕሶን ድሕሪኡ ንበኣሶ
ዝነበርናን ኣይርሳዕን’ዩ። ንጽባሒቱ ድማ፡
ፈጺምና ነቲ ዝነበረ ኩነታት ረሲዕና
ምስኦም ደጊምና ንራኸብ መሊስና
ክንብኣስ፡ እቲ ሽዑ ዝነበረ ግርህነት’ዩ
ዝረኣየኒ፡” ብምባል ነቲ ዝነበረ እዋን
ኣድኒቑ ምጽጋብ ሰኣኖ።
“ግርም’ዩ ዝብለካ፡” ብምባል ገጹ ናብ
ናሕሲ ብምንቅዕራር፡ “ኣብ ሱዳንን
ጀርመንን እዋን ንእስነተይ ርእየ’የ። ምስ
ናይ ኣስመራ ግን ፈጺሙ ክወዳደር
ዝኽእል ኣይኮነን። በጃኻ ኢለካ! ኣስመራ
ገለ ኣለዋ። ዋላ ደኣ ብምዕባለ ዝበልጽኣ
ይኹና’ምበር፡ ንሳ’ውን ብምጭውነታን
ጽሬታን ኣዝያ’ያ ትበልጸን። ደሓር
ከኣ፡ ኣስመራ ፈቃርን ተፈቃሪትን’ያ፡”
ብምባል ክሳብ ክንደይ ዓሚቝ ፍቕርን
ናፍቖትን ከም ዘለዎ ክገልጽ ዝደለየ
ክመስል ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ።
“ኣስመራ ምጭውቲ እልቢ
ዘይብሎም ንጽባቒኣ ዝገልጹ ደርፍታት

ተደሪፉላ’ዩ። ከም ‘ኣስመራ ሽኮር፡
ኣስመራ’የ ኣስመራና’ ዝብሉን ካልኦትን
እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝረኸበቶ ኣብ
መዝገበ ዓለማዊ ውርሻ ምእታዋ’ውን፡
ነቲ ዘለዋ ውሕሉል ኣተሃናንጻን ጽባቐን
ዘጉልሕ’ዩ። ካብ ናብ ክትንቀሳቐስ
ኣይትሽገር፡፡ ዘለዋ ሰለማዊ ንፋስን
ርግኣትን እቲ ዝዓበየ ነገር’ዩ። ኣብ ደስ
ዝበለካ ሰዓት ክትንቀሳቐስ ኣይትሽገርን።
ኣስመራ! ከምዚኣ መን ኣሎ!” ብምባል
ብስምዒት ዘለዎ ደረት ዘይብሉ
ኣድናቖቱ ገለጸ።
***
ኣብቲ ኣብ ገዛ ባንዳ ጥልያን ዝርከብ
ገፊሕ ቪላ እንዳ ሓሙኡ ንኣቶ
ዘካርያስ እዮም ኣዕሪፎም። ፈታውን
ቤተ-ሰብን እንቋዕ ደሓን መጻኹም
ዝብል ሰብ ንግሆን ምሸትን ኣብቲ ቤት
ይውሕዝ ነበረ። ልዕሊ ዝኾነ ነገር ድማ፡
‘ነዚ ወድኹም ኣብዚ ዓዲ ኣመርዕው
ኣብልዎ’ ትብል ቃል ትደጋገም ነበረት።
ኣብቲ ህዱእን ሰለማውን ጐደና ሓርነት
ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ሓርነት
ፍቕሮም ብህዱእ ኣሳጉማ ድሕሪ
ምስትምቓር፡ ካብ ጐደና ሓርነት
ውጽእ ኢሎም ንገዛ ባንዳ ዝወስድ
መንገዲ ሓዙ። ዋላ’ኳ ብዕድመ
ደፊኦም እንተነበሩ፡ ኣብ መንጎኦም
ዝነበረ ፍቕርን ምክብባርን ግን፡ ከም
ሓደስቲ ፍቑራት’ምበር፡ ንዓመታት ኣብ
ሓርጐጽጐጽ ናይ ሓዳር ግዜ ዝነበሩ
ኣይመስሉን።
ኣቶ ዘካርያስ፡ ኣዕሚቖም ድሕሪ
ምስትንፋስ ነቲ ገሪሙን ወቂቡን
ብኣደናቒ ሓወልቲ ፑሽኪን ማዕሪጉን
ዝነበረ ቦታን ነቶም ኣብቲ ከባቢ ብናጽነት
ዝዕንድሩ ዝነበሩ ህጻናትን ብምዕዛብ፡
“ሰላም! እዚ’ዩ ውላዳ፡” ብምባል ናይ
መግዛእቲ እዋን ብምዝካር ንብዓት
ጸረር ኣበሉ።
ወ/ሮ ሆሳእና፡ ምናት በዓል ቤተን
ብምሓዝ፡ “ንድሕሪት መሊስካኒ።
ህጻናት ሎሚ ዕድለኛታት’ዮም። እዚ
ሰላም’ዚ ዋጋ ኣለዎ፡” ብምባል ንሳ’ውን
ሕንቕንቕ በለት።
“እዚ ግዜ ጥዑም ግዜ’ዩ። ፍቕርን
ምክብባርን ዘለዎ ግዜ’ዩ። ስለዚ፡ ንናሆር
ወድና ካብዘን ወይዘራዝር ኣስመራ

ሓንቲ ምዕርግቲ ቈንጆ ከነምርዕዎ
ኣለና። ካብቲ ዝገርመኪ ናብትን ናብትን
ክብል ማለት፡ ናይ ቀደም መተዓብይቱ
ክረክብ እዚ ክልተ ወርሒ ፈጺሙ
ከም ዘይኣኽሎ ፍለጢ። ድሮ’ኳ ብደገ
ደጊኡ እናወዓለ ምሳና ካብ ዘይምሳሕ
ክንደይ መዓልታት ኣሕሊፉ ኣሎ።
ስለዚ፡ ሓሳብና ናብ ግብሪ ኣብ ምቕያር
ካብዛ ካልኢት ንሕሰብ። ነሕዋትኪ
ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ኣዕልልየን። ንወድና
ትኸውን ጥቅውትን ወሓለን ድማ
ጥብ ከብላልና’የን፡” ብምባል ሃሳስ
ክምስታ ፈነወ።
“ዕልል! ኣብ ልበይ ዘላ ኢኻ ነጊርካኒ።
ደጊም’ሲ ደቂ ወድና ንሓቑፈሉ እዋን
ሕጂ’ዩ። እዚ ምቁር እዋን ድማ ደቅና
ክኸስቡሉ ኣለዎም። ምሸት ኮፍ ኣቢልና
ክንዛረቦ ኢና። ንፋስን መቐረትን ኣስመራ
ሓዲስዎ ሂል ሂል’ዩ ዝብል ዘሎ። ኣነ’ኳ
መኪና ክሕዝ ኣይደለኽዎን ነይረ፡ ንስኻ
ይሓዝ ኢልካ ንሓሳቡ ደጊፍካዮ’ምበር፡”
ብምባል ስክፍትኣ ገለጸት።
“እምበይተይ! ሎሚ፡ ንደቅና ካብ
ብጐነጽ ብፍቕሪ ኣብ ናትና ሓሳብ
ከነእትዎምን ከም ዝሰምዑና ክንገብሮምን
ይቐልል። ናሆር ካብ ብሓሳቡ ክኸይድ
ብሓሳብና ክኸይድ ይመርጽ። እዚ ድማ፡
ናይቲ ኰስኲስና ዘዕበናዮ ኣካይዳ’ዩ።
ሎሚ ኣብዚ ቁሩብ ውዕይ እንተበለ
ኣይትጽልእዮ ናፍቖት’ዩ ካልእ ኣይኮነን።
ባህሪ ዓድና ድማ፡ ምስ ኣዕሩኽትኻ
መተዓብይትኻ ምዝንጋዕ ንቡር’ዩ”
ብምባል ባህሪ ወዶም ከም ዘይቅየር
ክምስክሩ ዝደለዩ ክመስሉ ንበዓልቲ
ቤቶም ኣትሪሮም ሓቖፉዋ። “ዘለና
ግዜ ነዊሕ’ዩ ዝመስል’ምበር፡ ሓጺር’ዩ።
ኣሕዋትኪ ንወድና ትኸውን ጥቅውቲ
ጓል ይምረጻሉ። ንሕና ድማ፡ ከምቲ
ሕጊ እንዳባ ዝእዝዞ ንገብረላ። ካብዚ
ዝጥዕም ግዜ የለን። ንዓመታ ነመርዕዎ
ዘይኮነ፡ ንዓመታ ውላዱ ንሓቊፍ ምባል
ይበልጸና፡” ብምባል ካብ በዓልቲ ቤቶም
ደገፍ ዝደለዩ ክመስሉ በቲ ሃሳስ ናይ
ጐደና መብራህቲ ተሓጊዞም ዓይኒ ዓይና
ጠመቱ።
ይቕጽል...

ሓዳስ
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ኤርትራ

ተርሙማ
ሃብቶም ኢዮብ

ቁጽሪ

ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ቊጽሪ ክልተ ሕቶታት
ቀሪበን ኣለዋ። ቊጽሪታት ተዋሂቡና ኣብ ሳንዱቕ
ድምር ናይቶም ቊጽርታት ናብ ኩሉ ኣንፈት
ማዕረ ክኸውን ኣለዎ።
1) ካብ 22 ክሳዕ 30 ዘለዉ ቊጽርታት
ተጠቒምና፡ ድምር ናይቶም ቊጽርታት ንጋድም፡
ንትኹል፡ ንስያፍ 78 ክኸውን ኣለዎ።

2) ሕጂ ድማ ካብ 12 ክሳዕ 20 ዘለዉ
ቊጽርታት ተጠቒምና፡ ድምሮም ናብ ኩሉ
ኣንፈት 48 ከም ዝመጽእ ንግበር።
3) ካብ 14 ክሳዕ 22 ዘለዉ
ቍጽርታት ተጠቒምና ድምር ናይቶም
ቊጽርታት ናብ ኩሉ መኣዝን 54
ከም ዝመጽእ ንግበር።
ኣዳላዊ ሰለሙን ተኽልማርያም(ራጁ)

(መልሲ ሕቶታት
ብግልባጥ ርኣዩዎ)
1) ካብ 22 ክሳዕ 30 ዘለዉ ቊጽርታት
ዝህቡና ድምርን ኣሰራርዓኦምን

2) ካብ 12 ክሳዕ 20 ዘለዉ ቊጽርታት
ዝህቡና ድምርን ኣሰራርዓኦምን።

3) ካብ 14 ክሳዕ 22 ዘለዉ ቊጽርታት
ዝህቡና ድምርን ኣሰራርዓኦምን

ትማሊ ናይ ኣጋ ምሸት ዘቢብን ዘቢባን
እንዳ ዱኳን ተላኢኸን ክምለሳ እንከለዋ
ዕላል ሒዘን ነይረን። ንገሊኡ ካብቲ ዕላለን
ጽቡቕ ገይረ እሰምዖ ነይረ’የ። ብድሕሪአን
ስለ ዝነበርኩ ግን ገሊኡ ይሓልፈኒ ነይሩ።
‘ብቐዳማይዶ ርኢኽዮ እቲ ናይ ቻይና
ዓለል ፈለል’ በለት ዘቢብ።
‘ኣይረኣኹዎን?’
‘እንታይ ኰይንኪ ደኣ ዘይረኣኽዮ?’
ሓተተት ዘቢብ።
ክልተ ሰለስተ ዝዀኑ ሰባት ብድሕሪ
እተን መሓዙት ንዓይ ድማ ብቕድመይ
(ብመንጎና) ሕልፍ ሕልፍ ስለ ዝበሉ
ዘቢባ እንታይ ኢላ ከም ዝመለሰት
ኣይሰማዕኩዋን። እቶም ሰባት ምስ
ተኣለዩለይ ዘብዘብ እናበልኩ ብድሕሪአን
ኰይነ ዕላለን ኣብ ምስማዕ ኣተኹ።
ኣርክብ ከብለን እንከለኹ ቀዲማ ክትዛረብ
ዝሰማዕኩዋ ዘቢብ ኢያ።
‘ኣነ ደኣ ከይደ ነይረስ ጽቡቕ ገይረ
ኸማን ርእየዮ?’
‘እሞ እንተ ርኢኽዮ ክሳዕ ኣብቲ
እንበጽሕ ኣዕልልኒ’
‘እታ ዓለል ፈለል ከመይ ከም ትመስል
ርኢኽያ እንድኺ ዓሚ?’
“ዓሚ ርእየያ፡ ቅድሚ ዓሚ ርእየያ።
እዚ ናይ ዓለል ፈለል ፈስቲቫል ቅድሚ
ዓሚ’ዩ ፈለማ ኣብዚ ሃገርና ጀሚሩ።
ቀጽሊ ኣዕልልኒ’
‘መታን ንላዕሊ ክትነፍር ቅድም
ነቲ ገመድ ትዝርዝር ምስኡ ኸኣ
ጉያ ክህልወኪ ኣለዎ። ሽዑ ብንፋስ
ተሓጊዛ ክትውንጨፍ ገመድ ምዝርዛር
ትቕጽልዮ። ናይ ገሊኦም ላዕሊ ይበጽሓ
ነይረን። ገሊኦም ግን ሃንደበት ደው ይብሉ
ምሽ። እታ ዓለል ፈለል ከኣ ንታሕቲ ዱብ
ኢላ ትወድቕ’
‘እዚ ዝበልክኒ ዓሚ ርእየዮ ነይረ። ሽዑ

ኣብ እዋን ፈተና
‘ፈተና’ እትብል ቃል ኣልዒልና ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና። ንሎሚ ግን ኣብ እዋን
ፈተና ተመሃሮ ዘርእዩወን ክልተ ነገራት ጥራይ ክጥቀሳ’የን። ንሳተን ከኣ ኣብ እዋን ፈተና
ዝርአ ምጭናቕን ኣብ እዋን ፈተና ተብተብ እናበልካ ምጽናዕን’የን።
1) ኣብ እዋን ፈተና ምጭናቕ፦ ፈተና ምስ ቀረበ ከምኡ’ውን ኣብ እዋን ፈተና
ተመሃሮ ሕማቕ ውጽኢት ከየምጽእ’ ብዝብል ምኽንያት ክጭነቑ ይረኣዩ። እንተ ዀነ
እዚ ምጭናቕ ንባዕሉ ብግቡእ ንኸይሓስቡ ስለዚ ድማ ትሑት ውጽኢት ንኸመዝግቡ
ይገብሮም።
2) ኣብ እዋን ፈተና ተብተብ ኢልካ ምጽናዕ፦ ሓደ ኣቐዲሙ ንፈተና ዘድሊ ምድላዋት
ዘይገበረ ተመሃራይ፡ ፈተና ምስ ኣኸለ ‘ተብተብ’ እናበለ ብታህዋኽ የጽንዕ። ኣብ ሓጺር
እዋን ንኹሉ እቲ ዝተማህሮ ክበጽሖ ይደሊ። ንኹሉ ንኽበጽሖ ክቕልጥፍ ኣለዎ። ክቕልጥፍ
ክብል ነቲ ዘንብቦ ዘሎ ኣርእስቲ ከምቲ ዝግባእ ወይ ኣዕሚቚ ክርድኦ ኣይክእልን። ኣንቢቡ
ምስ ወድአ ክርድኦ ብዘይምኽኣሉ ድማ ክጭነቕ ይጅምር። ናይ ምርዳእ ዓቕሙ ዝደኸመ
ወይ ኣጽኒዑ ከድምዕ ዘይክእል ኰይኑ እውን ይስምዖ።
እዘን ክልተ ተርእዮታት መብዛሕትኡ ግዜ ብሓንቲ ፍልጥቲ ጠንቂ ይኽሰታ። እታ
ጠንቂ ኣቐዲምካ ዘይምድላው እያ። ስለዚ እምበኣር፦
- ናይ ፈተና እዋን ቅድሚ ምእካሉ ኣቐዲምና ንዳሎ።
- ኣንቢብና ክርደኣና ዘይከኣለ ንመማህርትና ወይ ንመምህርና ንሕተት። እዚ ንኽንገብር
ግን ግዜ የድልየና። ፈተና ምስ ኣተወ እቲ ብኻልኦት ዝወሃበና ሓሳብ ኣጸቢቑ ዘይክርደኣና
ይኽእል’ዩ። ስለዚ ሓቲትና መልሲ ክወሃበና፡ ነቲ ዝተዋህበና ድማ ኣኮማሲዕና ከምቲ ዝድለ
ገይርና ንኽንርድኦ መታን ኣቐዲምና ንዳሎ። ልዕሊ ኹሉ ኣብ ክላስ ኰነ ኣብ ገዛና
ኣንቢብና ዘይተረድኣና ንኻልኦት ንሕተት።
- ፈተና ቅድሚ ምእካሉ ንመምህር እንታይ ዓይነት ፈተና ክመጽእ ምዃኑ ንሕተት።
ዝበዝሐ ምረጽ ዲዩ ወይ ባዶ ቦታ ምላእ ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ሕቶ ክንፈልጥ
ጽቡቕ’ዩ። እቲ ፈተና ክንደይ ግዜ ክወስድ ምዃኑ ክንሓትት እውን የገድስ’ዩ። ምኽንያቱ
እቲ ግዜ ሕጽር እንተ ኢሉ ብፍጥነት ክትሰርሕ፡ እንተ ነዊሑ ድማ ተረጋጊእካ ክትፍተን
ከም ዘለካ ኣቐዲምካ ክትውስን ስለ ዝሕግዝ።
- ቅድሚ ፈተና ኣብ ዘላ ለይቲ እኹል ናይ ድቃስ ግዜ ይሃልወና። ምሉእ ምሸት ከጽንዑ፡
እንደገና ለይቲ ተሲኦም ዘንብቡ ተመሃሮ ብዙሓት’ዮም። እዚ ግን ንሓንጎልና ዕረፍቲ
ከሊኡ ድኻምን ስልቻወን ከምጽኣሉ ይኽእል’ዩ። ሓንጎልና ድኻም እንተ ተሰሚዑዎ
ኸኣ ከምቲ ዝድለ ኣይሰርሕን። ስለዚ ኸኣ ትሑት ውጽኢት ከነምጽእ ወይ ድማ በቲ
እነመዝግቦ ውጽኢት ዘይክንዓግብ ንኽእል።
- ኣጽኒዕና ምስ ወዳእና ንኹሉ እቲ ዘንበብናዮ በብሓደ ኣብ ሓንጎልና ክንዝክሮ
ኣይንፈትን። ከምኡ ምግባር ናብ ምጭናቕ ከምርሓና ይኽእል’ዩ። መጽናዕቲ ወዲአ ምስ
በልና ስቕ ክንብል ብዛዕባ ፈተና ከይሓሰብና ክንዛነ እዩ ዝግባእ።
- ተፈቲንና ካብ ክፍሊ ምስ ወጻእና ብዛዕባ ዝፈጸምናዮ ጌጋ ኣይንሕሰብ። ድሮ ሓሊፉ
ስለ ዝዀነ እነምጽኦ ለውጢ የለን። ክትልውጦ ብዘይትኽእል ነገር ምጭናቕ ትርጒም
የብሉን። እኳ ደኣ ንዝስዕብ ፈተና ተዛኒና ንኽይንኣቱ ይዕንቅጽ።
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ዘቢብ ዘቢባ

እኳ ዓበይቲ ኸማን ተወዳዲሮም ነይሮም።
ሎሚ ዓመትከ ከመይ ነይሩ?’
‘ሎሚ ናይ ኰለጃት ተመሃሮ ነይሮም።
ናይ ካልኣይን ደረጃ ተመሃሮ ተወዳዲሮም።
ዓብይቲ ከማን ተወዳዲሮም። ጽቡቕ
ነይሩ፣ እተን ዓለል ፈለል ላዕሊ ክድይባ
ክትርእየን እንከለኻ ደስስስስስ ይብለካ
በቃ። ኣነስ ሕጒስ ኢለ’
‘እቶም ቻይናውያንከ ተጻዊቶምዶ?’
‘እወ ንሳቶም ግድን እምበር ክጻወቱ
ኣለዎም። ምኽንያቱ እቲ ጸወታ ዓለል
ፈለል ናይ ዓዶም ስለ ዝዀነስ ንሳቶም
ከርእዩና ግድን’ዩ’
‘ኣነ ግን ሓደ ሓደ ጽንጽንታ ሰሚዐ
ኣለኹ’
‘እንታይ ጽንጽንታ ጓለይ’
‘ቀደም በዓል ባባ ነኣሽቱ ከለዉስ ኣብዚ
ኤርትራ እዚ ዓለል ፈለል ይጽወት ነይሩ’ዩ
ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ኣለኹ’
‘እሞ በዓል ባባኺ ቈልዑ ከለዉ

እንድሕሪ ነይሩ ደኣ ነቲ ጽንጽንታ ንባባኺ
ሓቲትኪ ሓቂ ዲዩ ኣይኰነን ዘይትሓቲ?’
‘ሓቲተዮ እንድየ ምሕታት ደኣ’
‘እሞ እንታይ ኢሉኪ?’
“‘ኣነስ ተጻዊተ ኣይፈልጥን’የ። ሽዑ
ዝጻወቱ ሰባት ግን ነይሮም ክዀኑ
ይክእሉ’ዮም፡’ ኢሉኒ”
እተን መሓዙት ዕላልን ጉዕዞን እናቐጸላ
እንከለዋ፡ ሓደ ሰብ ብድሕሪት ስመይ
ስለ ዝጸውዓኒ ግልጽ በልኩ። ኣብኡ ኸሎ
ብማዕዶ ‘ከመይ ኣለኻ፡ ደሓንዶ ኣለኻ።
ስድራ ከመይ ኣለዉ’ ኢሉ ሓተተኒ፡ ኣነ
ድማ ንኹሉ ‘ግርም! ግርም!’ እናበልኩ
መለስኩሉ። ብድሕርዚ ንቕድመይ
ጠመትኩ’ሞ እተን መሓዙት ናበይ ከም
ዘበላ ምርኣይ ሰኣንኩወን። ብሓደ ኣንጎሎ
ከም ዝተጠውያ ፍሉጥ’ዩ። እምበር
ክኽወላኒ ኣይምኸኣላን። እቲ ደስ ዝበለኒ
ዕላለን ግና ተዀሊፉኒ’ዩ። ካልእ መዓልቲ
ንዕአን ሓቲተ ክፈልጥ ግን ክጽዕር’የ።

ስለምንታይ?

ብዙሕ ዘገርመና ነገራት ኣሎ። ምስ
ተገረምና ኸኣ ‘ስለምንታይ ከምዚ
ይኸውን?’ ብምባል ንነብስና ንሓትት።
እንተ ዀነ መብዛሕትኡ ግዜ ነዞም ሕቶታት
ዝኸውን መልሲ ኣይንረክብን። መልሲ
ኣይረኸብናሎምን ማለት ግን ክምለሱ
ዘይክእሉ እዮም ከብለና ኣይክእልን።
ካብዚ ብምብጋስ ዓምዲ ተርሙማ ንዝዀነ
እትሓትዎ ሕቶታት ክትምልስ ድልውቲ
ከም ዘላ እናሓበረት ዝተፈላለዩ ሕቶታት
ኣልዒላ መልሶም ትህብ ኣላ። ነዚ ናይ
‘ስለምንታይ’ ሕቶ ክትቅጽሎ ስለዝዀነት
ክምለሰልኩም እትደልዩዎ ሕቶ ምስ ዝህሉ
ክትልኡክላ ከም እትኽእሉን መልሲ
ክትቅርበልኩም ምዃናን ትሕብር።
ስለምንታይ ጒንፋዕ ንሓምም?
ጒንፋዕ (ሰዓል) ብኣዝዮም ደቀቕቲ
ጀርምታት ወይ ቫይረሳት ዝመጽእ
ሕማም’ዩ። መናድቕ ኣፍንጫ፡ ሰርኖ፡
ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ጐረሮን ብሮንካይን

ይሃሲ።
ጒንፋዕ እቲ ቫይረስ ናብ ጐረሮ
ወይ ኣፍንጫ ምስ ኣተወ ይጅምር።
እዚ ቫይረስ’ዚ ካብ ሓደ ጒንፋዕ ዝሓዞ
ሰብ’ዩ ዝሓልፈና። ኣገባብ ኣመሓልፍኡ
ድማ እቲ ሕሙም ኣፉ ከይዓበሰ ምስ
ዝስዕል ወይ ምስ ዝህንጥስ’ዩ። እቲ ቫይረስ
ድሕሪ ምእታዉ ካብ 8 ክሳዕ 48 ሰዓታት
ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ መናድቕ ኣፍንጫና
ወይ ጐረሮና (ክልቲኦም’ውን ክኸውን
ይኽእል) ብርቱዕ ቃጸሎ ይስመዓና። ከም
ሳዕቤኑ ኸኣ ብተደጋጋሚ ፊጥ-ፊጥ ንብል፡
ኣዒንትና ይነብዕ።
ልፋጭ ካብ ኣፍንጫ ናብ ጐረሮ
ይወርድ። ስለዚ ኸኣ ጐረሮ ይቘስል። እቲ
ረኽሲ ናብ ብሮንካይ ናይ ሰናቡእ እንተ
ሓሊፉ ጒንፋዕ ይሕዘና።
ኣብዚ ግዜ ኣካላትና ኣንጻር እቲ ቫይረስ
ይቃለስ’ሞ ንሕና ኸኣ ካብቲ ጒንፋዕ
ንሓዊ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.217

ኤርትራ
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ግጥማት ዋንጫ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ቀጺሉ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ቅድድም ብሽክለታ
ውድድር ማውንተይን ባይክ ዞባ
ማእከል፡ ሎሚ ቅድሚ ቐትሪ ኣብ
ከባቢ ኤክስፖ ክቕጽል እዩ።

ኣብ መንጎ ሸውዓተ ጋንታታት ደቂ
ኣንስትዮ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓደ ዙርያ
ውድድር ንዋንጫ ናጽነት፡ ትማሊ ሓሙስ
እውን ቀጺሉ ነይሩ።
ኣብቲ ዕለት፡ ደንደን፡ ኢንሹራንስን
ጎዳይፍን ካልኣይ ግጥመን ከካይዳ

‘ብረክዚት’ን ክለባት ዓዲ
እንግሊዝን ብመትከል ይተፋነና
ደገፍቲ፡ ሊቨርፑል ኣርሰናልን ቶተንሃምን ኣማሪሮም

ሰረ’ኣ
ኣታላንታ - ጀኖኣ 4፡00
ካግሊያሪ - ላዝዮ 7፡00
ፊዮረንቲና - ሚላን 9፡30

ጽባሕ
ቅድድም ብሽክለታ
መዛዘሚ ውድድር ዋንጫ ናጽነት
ጽባሕ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ
ኣብ ከባቢ እንዳማርያም ብዝካየዱ
ጸወታታት ክዛዘም እዩ።

ፕሪመር ሊግ
ብራይተን - ማን ሲቲ
በርንለይ - ኣርሰናል
ክሪስታል ፓላስ - ቦርንማውዝ
ፉልሃም - ኒውካስል
ሌስተር ሲቲ - ቸልሲ
ሊቨርፑል -ዎልቭስ
ማን ዩናይትድ - ካርዲፍ
ሳውዝሃምፕተን - ሃደርስፊልድ
ቶተንሃም - ኤቨርተን
ዋትፎርድ - ዌስት ሃም
ኩሉ ጸወታታት ሰዓት 5፡00 ድ.ቐ
ክጅምር እዩ።

ላ’ሊጋ
ኣትለቲክ ቢልባኦ - ሴልታቪጎ
ኣትለቲኮ ማድሪድ - ሰቪያ
ባርሴሎና - ገታፈ
ጂሮና - ለቫንተ
ሌጋንስ - ኤስጳኞል
ራዮ ቫለካኖ - ሪያል ቫላዶሊድ
ሪያል ቤትስ - ሄስካ
ሪያል ሶሴዳድ - ሪያል ማድሪድ
ቫለንስያ - ዲፖርቲቮ ኣላቨስ
ቪያሪያል - ኤባር
ኩሉ ጸወታታት 7፡30 ምሸት
ይሰላሰል

ሰረ’ኣ
ቶሪኖ - ሳሱሎ 1፡30
ፍሮሲኖን - ኡዲነዝ 4፡00
ሳምፕዶርያ - ኢምፖሊ 4፡00
ስፓል - ናፖሊ 7፡00
ሮማ - ጁቬንቱስ 9፡30

ኣብ ቅልውላው እትርከብ ማን
ዩናይትድ፡ ንማይክ ፌላን ንሰለስተ
ዓመታት ኣብ መንበር ተቐየርቲ ተጻወትቲ
ክጸንሕ ከምዝመዘዘቶ ኣፍሊጣ። እዚ ወዲ
56 ዓመት ኣሰልጣኒ፡ ዝሓለፈ ታሕሳስ እዩ

ዓዲ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወጽእ ኣብ ቀራና መገዲ ኣብ እትርከበሉ እዋን’ዩ፡ ኣርባዕተ
ክለባት ናይታ ሃገር ንኤውሮጳዊ ውድድራት ብምዕብላል ኣብ ፍጻመ በጺሐን ዘለዋ። ሊቨርፑል
ንባርሴሎና ብምድሃኽ፥ ቶተንሃም ድማ ንኣያክስ ብምቕጻዕ ኣብቲ ቁጽሪ 1 ውድድር ኵዕሶ እግሪ
ኤውሮጳ ዝኾነ ሻምፕዮንስ ሊግ ዋንጫ ንምልዓል ኣብ ሜዳ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ናይ ኣትለቲኮ
ማድሪድ ክራኸባ ምዃነን ይፍለጥ። ኣብ ቁጽሪ 2 ውድድር ናይቲ ኣህጉር ድማ፡ ብቕድሚ ትማሊ፡
ኣርሰናል ንቫለንስያ 7ብ3 ከምኡ ድማ ቸልሲ ብፍጹም ቅላዕ ንኢንትራክት ፍራንክፈርት 4ብ3 ብምስዓር
ኣብ ኣዘርባጃን ኣብ ዝእንገድ ግጥም ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ ክጠማጠማ እየን። በዚ ድማ ብረክዚትን እዘን
ክለባትን ብመትከል ተተፋኒነን ይርከባ።
ብሓፈሻ ኣርባዕተ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ግጥም ፍጻመ ሻምፕዮንስ ሊግን ዩሮፕያን ሊግን ክበጽሓ
እዚ ኣብ ታሪኽ ናይ ፈለማ ኮይኑ፡ ካብዚአን ክለባት እተን ሰለስተ ኣብ ለንደን ዝተደኮና ምዃነን ድማ
ብፍሉይ ይጥቀስ።
ኣብዘን ናይ ፍጻመ ጸወታታት፦
+ ተጻዋታይ ቶተንሃም ያን ቨርቶገን፡ ብዝገጠሞ ማህሰይቲ ናብቲ ባሕቲ ሰነ ኣብ ማድሪድ ዝካየድ
ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ናይ ምስላፉ ተኽእሎ ኣጠራጢሩ። ጽባሕ ቶተንሃም ምስ ኤቨርተን ኣብ
እተካይዶ ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ዘይስለፍ ቨርቶገን፡ ጋንታኡ ምስ ኣያክስ ኣብ ዝገጠመትሉ
ጸወታ እዩ ተሃስዩ።
+ ኣብ መንጎ ኣርመንያን ኣዘርባጃንን ብዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ፡ ተጻዋታይ ኣርሰናል ሄንሪክ ሚኽታርያን
ናብ ኣዘርባጃን ዘእትዎ ቪዛ ናይ ምርካቡ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ከምዘሎ ይንገር። 29 ግንቦት ምስ ቸልሲ
ኣብ ባኩ - ኣዘርባጃን እትገጥም ኣርሰናል፡ ነዚ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ኣርመንያ ዝኾነ ተጻዋታይ ምስ
እትኸስሮ፡ ኣብ መስመር ምክፍፍላ ሃጓፍ ከይገጥማ ይስጋእ።
+ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ፡ ንደገፍቲ ክለባት ኣርሰናልን ቸልሲን ነፍስ ወከፈን 5,500 ትኬት
ጥራይ ክዕድጉ ምውሳኑ፡ ንሓያለ ደገፍቲ ኣቕሒሩ። ብተወሳኺ፡ 68,000 መንበር ኣብ ዘለዎ ስታድዩም
ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ፡ ደገፍቲ ቶተንሃምን ሊቨርፑልን ካብ 33,226 ትኬት ክማቐሉ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ
ኤውሮጳ ምውሳኑ፡ ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣማሪሮም።

ማን ዩናይትድ
ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ መዚዛ

ምስ ምምጻእ ሶልሻየር ናብ ማን ዩናይትድ
ዝተመለሰ። ኣብ 2013፡ ምስ ምምጻእ

ያያ ቱረ ጡረታ ወጺኡ
ምስ ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ ፐፕ ጓርድዮላ
‘ሕለፍያ’ ዝኾነ ያያ ቱረ፡ ካብ ጸወታ ኵዕሶ
እግሪ ጠቕሊሉ ክፋኖ ከምዝወሰነ ብመገዲ
ወኪሉ ሓቢሩ።
እዚ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለብ ማንቸስተር
ሲቲን ባርሴሎናን ዝኾነ ዓርሞሸሽ ኣከፋፋሊ፡
ኣብ ታሕሳስ 2018 ምስ ክለብ ኦሎምፕያኮስ
ንዝነበሮ ውዕል ከምዘቋረጾ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ
እዩ። ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ፍጹም ቅላዕ ብምምዝጋብ ናይ 100 ካብ 100
ጉዕዞ ዝነበሮ ቱረ፡ ኣንፈቱ ናብ ምዕላም ክለባት
ከምዝገብር እውን እቲ ወኪሉ ብተወሳኺ
ሓቢሩ ኣሎ።
ሸሞንተ ‘ዕዉታት’ ናይ ጸወታ ዓመታት
ኣብ ማን ሲቲ ዘሕለፈ ቱረ፡ ብሓፈሻ 316
ጸወታታት ተሰሊፉ። 79 ሸቶታት ድማ
ኣመዝጊቡ። ካብዚ እቲ 11 ብፍጹም ቅላዕ እዩ
ኣመዝጊቡዎ።
ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ማን ሲቲ ናብ
ግሪኻዊት ክለብ ኦሎምፕያኮስ ዝተሰጋገረ
ቱረ፡ ምስታ ማንቸስተራዊት ክለብ ስለስተ ግዜ
ዋንጫ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ርእሲ

ምልዓሉ፡ ጽዋእ ኤፍ ኤን ናይ ክልተ ግዜ
ድማ ናይ ሊግ ዋንጫን ጨቢጡ።
ኣርባዕተ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ
ኮይኑ ዝተሸለመ እዚ ኣይቮርያዊ ኣከፋፋሊ፡
ኣብ 2009 ምስ ባርሴሎና ዋንጫ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ምልዓሉ ይፍለጥ። ብሓፈሻ
101 ጸወታታት ምስ ኣይቮሪኮስት ዝተሰለፈ
ቱረ፡ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2006፡
2010 ከምኡ ድማ 2014 ተሳቲፉ እዩ።

ዴቪድ ሞየስ ካብ ማን ዩናይትድ ተፋንዩ
ዝነበረ ፌላን፡ ኣብ 2017 ካብ መዝነት
ምዕላም ክለብ ሃል ሲቲ ከምዝተባረረ
ኣይርሳዕን። ካብ 2008 ክሳብ 2013
ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ኣሌክስ ፈርጉሰን
ዝነበረ ፌላን፡ ኣብ 1989 ተጻዋታይ ናይታ
ማንቸስተራዊት ክለብ ምንባሩ መዛግብቲ
እታ ጋንታ ብምጥቃስ ቢቢሲ ይሕብር።
ንኽዛዘም ሓደ ጸወታ ኣብ ዝተረፈሉ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ዓመተ
ስፖርት 2018/’19፡ ማን. ዩናይትድ፡ ኣብ
37 ጸወታታት 66 ነጥቢ ብምውህላል
ሻዱሻይ ተርታ ተሰሪዓ ኣላ።

እንከለዋ፡ ብድሆ፡ ሰምበልን በሪኽን ግን
ፈለማ ግጥመን እዩ ነይሩ።
ኣብ ፈላሚ ግጥማ ምስ ደንደን ዝገጠመት
ጎዳይፍ፡ ትማሊ ናይ ሚንስትሪ ምክልኻል
ምስ ዝኾነት ክለብ ብድሆ እያ ገጢማ።
ጎዳይፍ ካብ ናይ ዝሓለፈ ውድድራ
ዘካየደቶ ትማሊ ዝበለጸ ምንቅስቓስን
ተወዳዳርነትን ሒዛ’ያ ቀሪባ።
ቅድሚ ዕረፍቲ፡ ጎዳይፍ ኣብ መበል
16ን 20ን ደቓይቕ ሳሮን ኣኽሊሉን ሩታ
ተኽለጽዮንን ብዘመዝገበአን ሸቶታታት
2ብ0 መሪሓ ናብ ዕረፍቲ ወጺኣ።
ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ሳሮን ጎይትኦም
ኣብ መበል 62 ደቒቕ ሳልሰይቲ ሸቶ
ብምምዝጋባ ጎዳይፍ 3ብ0 መርሐት።
ብድሆ ዋላ’ኳ ኣብ መበል 69 ደቒቕ
ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ራሄል ግርማይ
እንተኣመዝገበታ ካብ ስዕረት ክትናገፍ
ግን ኣይከኣለትን። ጸወታ ብዓወት ጎዳይፍ
3ብ1 ተዛዚሙ።
ቀጺለን ዝገጠማ ደንደንን ሰምበልን
እየን። ጋንታ ደንደን ደቂ ኣንስትዮ፡
ካብ ትምስረት ኣርባዕተ ዓመት ኣቑጺራ
ትርከብ። እዛ ጋንታ ምኩራት ተጻወትቲ
ብምሕቋፋ ተወዳዳሪት ኮይና ከምእትቐርብ

ርዱእ እዩ ነይሩ።
ብቕድሚ ትማሊ ምስታ ክትመጣጠና
ዘይትኽእል ሰምበል ድማ እያ ገጢማ።
ደንደን
ቅድሚ ዕረፍቲ ኣርባዕተ
ሸቶታት ድሕሪ ዕረፍቲ እውን ኣርባዕተ
ሸቶታት ብድምር 8ብ0 ንሰምበል
ብምዕናው ዓቢ ዓወት ኣመዝጊባ።
ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ዝተኻየደ
ግጥም፡ ኢንሹራንስን በሪኽን እዩ። በሪኽ
ብዕድመ ኣዝየን ዝናኣሳ ደቂ ኣንስትዮ
ሒዛ እያ ቀሪባ። ኢንሹራንስ ከተናሕስየላ
ኣይከኣለትን። 13 ሸቶታታት ብምምዝጋብ
ኣፋንያታ።
ኣብ’ዚ ናይ ክልተ ጸወታ፡ ኢንሹራንስ
6 ነጥብን 14 ጸብለታ ሸቶ ደንደን ድማ
6 ነጥቢን 10 ጸብለልታ ሸቶ ሒዘን ዘለዋ
ክልቲአን ጋንታታት ተወዳዳርቲ ክኾና
ትጽቢት ይግበረለን።
ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት
ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ጽባሕ ሰንበት
ካብ ሰዓት 1፡00 ድ.ቐ ኣትሒዙ፡ ገጀረት
ምስ በሪኽ፡ ጎዳይፍ ምስ ሰምበል ከምኡ
ድማ ደንደንን ብድሆን ብዘካይዳኦ ግጥም
ክቕጽል ምዃኑ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን
ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ይሕብር።

ነይማር ተቐጺዑ

ኮኾብ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ክለብ
ፒኤስጂ ነይማር፡ ንደጋፊ ሬንስ
ብምጉሳጡ ናይ ሰለስተ ጸወታታት
መቕጻዕቲ ተበይኑሉ።
ሻምፕዮን ሊግ 1 ፈረንሳ ዝኾነት
ፒኤስጂ፡ ምስ ሬንስ ኣብ ዘካየደቶ
ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ፈረንሳ
ክሰልጣ ኣይከኣለን። ኣብ ምዱብ
ጸወታኣ 2ብ2 ዝተፈላለየትን ብፍጹም
ቅላዕ ድማ 9ብ8 ዝተሳዕረትን
ፒኤስጂ፡ ኣብቲ ግጥም ንኪልያን ምባፐ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ክትከስሮ
ክኢላ እያ።
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ግጥም መዳልያኡ ንምውሳድ ናብ መዐደሊ ሽልማት
ዘምርሐ ነይማር፡ ንሓደ ደጋፊ ብጉስጢ ክሃርም ኣብ ዓይኒ ካሜራ ድሕሪ
ምእታዉን ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ፈረንሳ ድማ ነቲ በደል ብጭብጢ ድሕሪ
ምዕዛቡን እዩ ናይ ሰለስተ ጸወታታት መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ብራዚላዊ
ተጻዋታይ ክውስን ክኢሉ።
በዚ ድማ፡ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለም ነይማር፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ምስ
ፒኤስጂ ኣብ ጸወታታት ኣይክንርእዮን ኢና። በዚ ድማ ኣንፈቱ ናብ ውድድር
ኮፓ ኣመሪካ ክኸውን እዩ ማለት።
** ** **

ስኮት ፓርከር ምስ ፉልሃም
ተሰማሚዑ
ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ሃገራዊት ጋንታ
እንግሊዝ ስኮት ፓርከር፡ ንክለብ ፉልሃም
ንኽልተ ዓመታት ክዕልም ክታሙ ኣንቢሩ።
እዚ ወዲ 38 ዓመት ኣሰልጣኒ፡ ዝሓለፈ
ወርሒ ለካቲት ኣሰልጣኒ ክላውድዮ ራነሪ
ድሕሪ ምብራሩ፡ ብግዝያዊነት ነታ ጋንታ
ክኣልያ መዝነት ምርካቡ ይዝከር። ነታ
ጋንታ ኣብ ዝኣለየሉ ትሸዓተ ጸወታታት፡
ፓርከር፡ ኣብ ሽዱሽተ ክሰዓር እንከሎ፡ ኣብ

ሰለስተ ድማ ተዓዊቱ።
ምስ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ 18
ግዜ ዝተሰለፈ ስኮት ፓርከር፡ ልዕሊ 600
ፕሮፈሽናል ጸወታታት ምስ ዝተፈላለያ
ክለባት ኣካዪዱ። ምስ ቻርልተን፡ ቸልሲ፡
ኒውካስል፡ ዌስት ሃም፡ ቶተንሃም ዝተሰለፈ
እዚ ገዲም ኣከፋፋሊ፡ ኣብ 2017 እዩ ምስ
ፉልሃም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ዝተፋነወ።

ብዘይካ’ዚ . . .

+ ሓለቓ ጋንታ ብራይተን - ብሩኖ፡
ጽባሕ ክለቡ ምስ ማን ሲቲ ድሕሪ
እተካይዶ ግጥም ካብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ጠቕሊሉ ከምዝፋኖ ኣፍሊጡ። እዚ ወዲ
38 ዓመት እስጳኛዊ ተጻዋታይ፡ ኣብ
2012 እዩ ካብ ቫለንስያ ናብ ብራይተን
ተሰጋጊሩ። 234 ጸወታታት ድማ ምስታ
እንግሊዛዊት ክለብ ተሰሊፉ።
+ ተኸላኻሊ ቸልሲ ዴቪድ ሉዊስ፡ ኣብ
መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ኣብ

ሜዳ ስታንፎርድብሪጅ ንተወሳኺ ሓደ
ዓመት ዘጽንሖ ውዕል ክፍርም ከምዝደሊ
ኣፍሊጡ። ወዲ 32 ዓመት ሉዊስ፡
ዝመጽእ ሰነ ምስ ቸልሲ ዘለዎ ውዕል
ከብቅዕ እዩ። ኣብ 2011 ካብ በነፊካ
ናብ ቸልሲ ዝተሰጋገረ ሉዊስ፡ ኣብዚ
ዓመተ ስፖርት’ዚ ጥራይ፡ 48 ጸወታታት
ምስ ቸልሲ ኣካዪዱ። ኣብ 2014 ናብ
ፒኤስጂ ኣምሪሑ ዝነበረ ሉዊስ፡ ኣብ
2016፡ ብ34 ሚልዮን ፓውንድ ደጊሙ
ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ብምምላስ ክሳብ

ከይተፈርም ብፊፋ እገዳ ዝተገብረላ
ቸልሲ፡ ንኣልቫሮ ሞራታ ካብ ኣትለቲኮ
+ ቶተንሃም ንኣያክስ ድራማቲካዊ ማድሪድ ክትስሕቦ ከምእትኽእል ይንገር
ብዝኾነ ውጽኢት ንኽትስዕራ ዕዙዙ ተራ ኣሎ። ይኹን እምበር፡ እታ ለንደናዊት
ዝተጻወተ ሉዋስ ሞራ ብሉጽ ተጻዋታይ ክለብ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ ነዚ ተጻዋታይ’ዚ
ናይዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ጸወታታት ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝመጽእ ዓመተ
ሻምፕዮንስ ሊግ ተባሂሉ ብዩዌፋ ስፖርት ከተጽንሖ ኣስታት 15 ሚልዮን
ተረቚሑ። ሞራ፡ ኣብቲ ግጥም ሃትሪክ ፓውንድ ምስ ዝኽፈላ ኣብ ማድሪድ
ክጸንሕ ከምእትውስን ደይሊ መይል
ምስርሑ ይፍለጥ።
ሓቢራ።
** ** **
+ ክሳብ ሰነ 2020 ሓድሽ ተጻዋታይ
ለይቲ ሎሚ ይጻወት ምህላዉ ይፍለጥ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.217

ኤርትራ
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እምነት ኣምኑኤል - በይሉል ገብረሚካኤል

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሰናይት ኣርኣያ ገብረዝጊ ብወኪላ
ቀሺ ዮሴፍ ኣርኣያ ገብረዝጊ ኣቢላ፡ ስም
ኣደይ ለተኺዳን የማነ ካሕሳይ ምባል
ተሪፉ፡ ለተኢየሱስ ዳዊት ተኽለ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/5/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ
ይቕረብ።
ኣቶ ሳይሞን ዘካርያስ በላይ ምባል ተሪፉ፡
ሳሚ ዘካርያስ በላይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/6/19 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።
ከሳሲት ወረ/ነፍ መሓሪ ሃይለ 2 ለተኺዳን
ተስፋስላሴ ኤልሳ መሓሪ፡ ተኸሳሲ ጸጋይ
መሓሪ ብናይ ምቅሊት ውርሲ ክሲ ቀሪቡልካ
ስለዘሎ፡ ተኸሳሲ ተጸዊዕካ ብኣካል ወይ
ብወኪል ን5/6/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባእያ ቁ.32 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ግን ንስኻ ኣብ ዘይብሉ ክርአ ምዃኑ
ነፍልጥ።
ከሳሲት ወ/ሮ ኣኽበረት ነጋሲ ተኸሳሲ
ቀሺ ዮውሃንስ ክፍለዮውሃንስ ብኣድራሽኦም
ክቐርቡ ስለዘይከኣሉ፡ ይጸውዑለይ ስለዝበላ፣
ተኸሳሲ ን6/6/19 ኣብ ላዕለዋይ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባእያ ቁ.28 ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም
ግን ንስኹም ኣብ ዘይብሉ ጉዳይ ክርአ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ወ/ሮ ስናስ ገብረመድህን ካሕሳይ፡ በዓልቤተይ ሃይለ መሓሪ ወልደማርያም ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ትራቨሎ
ወ/ሮ ኣልማዝ ዑቕባይ ወልደገብርኤል፡
ዓባይና ፍቓዱ ኣስፍሃ ፍስሃየ ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 10 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ተስፋይ ወልደሚካኤል፡ ሓፍተይ
ኣምለሰት ዘወልዲ ወልደሚካኤል ስለዝሞተት፡
ኣነ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ለምለም ዘወልዳይ ዓበ፡ በዓል-ቤተይ
ማሕደር ወልደሚካኤል ጻድቕ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
8 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ተኽላይ ሃብቱ ጐይትኦም፡ ሓፍተይ
ታትዮስ ሃብቱ ጐይትኦም ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 2 መወትቲ ኣሕዋተይ ተተካእቲ
ደቆምን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና

ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ወ/ሮ ሂወት ተኪኤ ወልደሩፋኤል፡ በዓልቤተይ ኣቶ ግደይ ፈለቀ ገብረመድህን
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 9 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ማርያና ሚኪኤል ኮንካስ ብወኪላ
ኣቶ ተስፋገርግስ ወልደሚካኤል ኣቢላ፡ ኣቦይ
ኣቶ ሚኪኤል ካንካስ ስለዝሞተ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ኣቶ ጸጋይ ሳሙኤል፡ ሳባ ሳሙኤል፡ ሂወት
ሳሙኤል፡ ወለድና ኣቶ ሳሙኤል ሰለሙንን
ወ/ሮ ኣለም ጎይትኦምን ስለዝሞቱ፡ ንሕና
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍ
ከሳሲት ወ/ሮ ሰምሃር መልኣከ ሰረቐ
ብወኪላ ደሳለ ገብረብርሃን ሰረቐ ኣቢላ ናይ
ሓዳር ክርክር ስለዘሎኒ፡ ተኸሳሲ ኣቶ መሓሪ
ሓድጉ ድማ ንጹር ኣድራሽኡ ስለዘይብለይ
ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብወኪል ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ግን ንሱ ኣብ ዘይብሉ ውሳነ
ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣኽርያ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ፍረወይኒ ረዳእ
ገብረስላሴን ተኸሳሲ ኣቶ ሓይለኣብ በረኸትን
ዘሎ ናይ ሓዳር ክሲ፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ግን ንስኻ ኣብ
ዘየለኻሉ ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።
ወ/ሮ ራሄል ሃይለሚካኤል ተኽለኣብ
ኣቦይ ሃይለሚካኤል ተኽለኣብ ከምኡ’ውን
ዓባየይ ወ/ሮ ሃና እሸቴ ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ
ኣቶ
ናሆም
ገብረመስቀል፡
ኣቦና
ገብረመስቀል ዳሮም ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 3
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

Supply of Beekeeping Equipment, supply of Laboratory Equipment, supply of Single Cap Pick-Up and supply of Vaccines,
Veterinary Drugs and Instruments
IFAD Grant No. 8107 ER
The state of Eritrea (SOE), Ministry of Agriculture (MOA) has
received a grant from the International Fund for Agricultural Development, (IFAD) toward the cost of the National Agricultural
Project,(NAP) and it intends to apply part of the proceeds toward
payments under the contract for Supply of Beekeeping Equipment
, supply of Laboratory Equipment , supply of Single Cap Pick-Up
and supply of Vaccines, Veterinary Drugs and Instruments
Bidding will be conducted through the International Competitive
Bidding (ICB) as specified in the IFAD’s Procurement guidelines.
Bidders shall submit a bid security of 2% from total amount of bid
price.
Eligible bidders may obtain further information from and inspect
the bidding document from the Procurement and supplies Management Unit of the MOA at the address below during office hours
Monday through Friday 07:00-12:00 and 14:00-18:00 Asmara local time.
Bid shall be Valid for a Period of 120 days after Bid opening,
and delivered to Procurement and Supplies Management Unit
Office on or before _June 25,2019 local hours 14:30 PM and
will be Opened On the same date at 15:00 PM Local hours in the
presence of the Bidders or Bidders’ Representatives who wish to
attend.
Procurement and supplies Management Unit (PSMU)
Ministry of Agriculture
P.O.BOX 1048, Tel: 00291-1-189266/00291-1-180699
Fax: 00291-1-181415
E-mail: yosiefberhe7@gmail.com /sinadostesfay@gmail.com
Asmara, Eritrea
The Ministry of Agriculture reserves the right to accept or reject
this bid fully or in part if it finds any option better than this IFB
without needing to justify the grounds for it doing so and compensation which the bidder may incurred in preparing its bid.
Ministry Of Agriculture

ምልክታ
ብስም የማነ ተስፋይ ዘካርያስ ዝተመዝገበ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00041635 ዝኾነ
ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ማ/ከተማ ጎደና ዓሰብ ቁ.ገዛ 77 ዝርከብ ናይ ስፌት
ክዳውንትን መሽጢ ኣጭርቕትን ትካለይ ንወ/ሮ ትሕሾም መሓመድዓሊ ካብ ዕለት
01/04/2019 ክሳብ ዕለት 31/03/2022 ኣካርየዮ ስለዘለኹ ዝቃወም ምስ ዝህሉ
እዚ ምልክታ ኣዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘሎዎ
ቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ
እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
የማነ ተስፋይ ዘካርያስ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.217

ኤርትራ

•
•
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Good English language skills.
Basic computer skills.

Technical Skills

Behavioural Skills

Computer Literacy (MS Office)
Attention to detail
Analytical skill

Communication (English +
local language)
Assertiveness
Interpersonal Relations

Problem solving skill

Integrity

Department: Employee Services – Training and Development

Planning and scheduling

Conflict resolution

Number required: One (01)

Competency based driving
training

Ability to work towards strict
deadlines
High level of accuracy

VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following
position for Bisha site project.
Position: Driver Trainer

Contract Type: Indefinite

Discretion and confidentiality

Primary Purpose
Provide Defensive Driving training to all BMSC and contractors drivers
in order to promote high safety & operational performances. Conduct
new drivers’ training and assessment in accordance to Eritrean standards
and BMSC Safety & health procedures.

GENERAL INFORMATION
• Place of Work: Bisha Site

Main Functions

Additional Requirement for Nationals
• Having fulfilled his/her National Service obligation and provide
evidence for release paper from Ministry of defense.

Planning and Scheduling the Driving Training Programs
Prepare weekly and quarterly schedule for all levels of driving
training.
• Schedule and introduce any necessary changes related driving
competency training & assessments.
• Notify and remind Department Supervisors of training
schedules.
• Conduct Training Needs assessment.
Conducting Actual Training and Assessments
•

Check all training accessories, supplies and training aids are
readily available for training.
• Conduct new drivers’ theoretical & practical training in
accordance to the department of land transport requirements.
• Provide’ theoretical & practical defensive driving training to all
BMSC & Contactor drivers.
• Identify & Set up safe practical training areas for all grades of
driving training.
• Maintain driving training vehicle always clean and safe for
operation.
• Conduct periodic and need based defensive driving refresher
training.
• Conduct Driver’s competency assessment as per approved
standards.
Evaluation and follow-up
• Evaluate the actual course contents and update based on feedbacks
when needed.
• Evaluate delegate training, both Theory & practical Notify
delegates and Supervisor.
• Evaluate the new drivers’ readiness prior to the Department of
land transport final competency assessment.
• Ensure safety and health standards are reflected during assessment
process.
Reporting
• Prepare weekly reports including KPI achievements.
• Generate and maintain all trainees’ documentations to fulfil
necessary requirements of the ministry of transport and
communications including registration form, medical check-ups
on timely basis.
Unique requirements / other information
• Good verbal and written communication in local language.
• Good understanding of English language.
• Ability to work in multicultural work environment.
• Produce and maintain effective training results.
• Conducting training evaluation & effectiveness assessment.
• Assessment, Coaching and mentoring skills.
• Facilitation skills.
Qualifications:
Formal education, certifications of equivalents.
• Eritrean Driving license Grade 3 and above.
• High school certificate.
• Certified by Department of Land transport as Driver Trainer.
•

Knowledge and Experience:
• Minimum of 05 years’ experience as driver and 2 years’
experience as trainer.
• Understanding of Mining Operations is an advantage.
• Knowledge of relevant government legislation.

•

Salary:As per company salary scale

•

Present clearance paper from current/last employee.

•

Testimonial documents to be attached (CV, work experience
crediancials, a copy of your national Identity Card etc).

•

Only shortlisted applicants would be considered as potential
candidates for an interview.

•

Application documents will not be returned back to sender.

•

All Applications should be sent though the post office.

•

Deadline for application; 10 days from the day of publication
in the Newspaper.

Address: Please mail your applications to;
• Bisha Mining Share Company.
•

P. O. Box 4276 Asmara, Eritrea

Note to Eritrean applicants:
• Please send a copy of your application.
•

Aliens Employment permits Affairs.

•

P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን፡ ብመራኸቢ ብዙሃን ዚፍነዉ፡ ኣገዳስነት ምክልኻልን
ምዕቃብን ድሕነት ኣከባቢ ጠቀስ መጐሳጐሲ መደባት ንምድላው፡ ኣብ ባህላዊ ስራሓት
ዝነጥፉ ክኢላታት ከሳትፍ ስለ ዝደለየ፡ ዓቕሚ ዘለዎምን ግዱሳትን ክወዳደሩ ይዕድም።
መጐሳጐሲ ስራሓት ምስ ክውንነት ሃገርና ብምዝማድ ብሓፈሻ ኣብዞም ዚስዕቡ ኣርእስቲ
ዘድሃቡን መሃርትን ኪዀኑ ይድለ፡
1. ሓባራዊ ፋይዳ ካብ ምዕቃብ ድሕነት ኣከባቢ፡
2. ብከላ ኣከባቢ (መሬት፡ ማይን ኣየርን) ሳዕቤናቱን
3. ተሳትፎ ህዝቢ ንምምሕያሽ ምሕደራ ጐሓፋት
4. ኣገዳስነት ምዕቃብን ምስሳንን ስነ-ህይወታዊ ብዙሕነት
5. ብርሰት ኣግራብን ሳዕቤናቱን
6. ፍግረ መሬትን ሳዕቤናቱን
7. ምሕደራን ኣጠቓቕማን ጸጋታት ማይ
8. ዝተመዝገቡ ዓወታት ዘንጸባርቑ ኣብነታዊ ስራሓት ምዕቃብ ምክልኻልን ድሕነት
ኣከባቢ ወዘተ።
ኣብዚ ስራሕ ክወዳደሩ ዝደልዩ ስነ-ጥበበኛታት
. ኣብ ተመሳሳሊ መጐሳጐሲ ስራሕ ዘለዎም ተመክሮ ዚግለጽ ሓበሬታ ብጽሑፍ
ከቕርቡ ይሕተቱ።
. ንኣቀራርባ ናይቲ ዝድለ መጐሳጐሲ ስራሕ ዝምልከትን ኣብ ክንደይ ግዜ ክኸውን
ከም ዝድለን እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣትሒዝካ
ብድሕሪኡ ክሳብ ዝህሉ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልቲ ናብ ክፍሊ ኣከባቢ ብምምጻእ
ወይ ቁጽሪ ስልኪ120311 ብምድዋል ኣድላዪ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ።
. በዞም ልዒሎም ዝተዘርዘሩን ካልኦት ተዛመድትን ኣርእስቲ ንዘቕርብዎም ስራሓት
ዝምልከት ውጥን ድማ እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ግዜ
ኣትሒዝካ ኣብ ክሊ 20 ናይ ስራሕ መዓልቲ የቕርብዎ።
. ሳልስቲ ድሕሪ እዚ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ናይ 20 መዓልቲ ግዜ ተወዳደርቲ ወይ
ወከልቶም ኣብ ዝተረኽቡሉ ጨረታ ይኽፈት። ንዝቐረበ እማመ ስራሕ ብምግምጋም
ዝተዓወተ ተወዳዳሪ ድማ ብወግዒ ይንገር።
. ሚኒስትሪ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ውጽኢት ጨረታ
ኣይቅየድን።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.217

ኤርትራ
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ቶጎ - ባይቶ ቅዋም የመሓይሽ
ሃይለ ዳኒኤል

“ኣብ ሶማል ብርክት ዝበሉ
ዕጡቓት ቀቲለ” ኣመሪካ
ሰራዊት ኣመሪካ፡ ኣባላት
ዳዕሽ ምዃኖም ዝገለጾም
13 ዕጡቓት ኣብ ሶማል
ከምዝቐተለ ሓቢሩ።
ሰራዊት
ኣመሪካ
ቅድሚ ሒደት መዓልታት
እውን ንሰለስተ ዕጡቓት
ከምዝቐተለ
ምግላጹ
ይፍለጥ።
ፕረዚደንት
ዶናልድ
ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ
ዝመጽእ ኣትሒዙ፡ ቍጽሪ
ናይቲ ኣመሪካ ኣብ ሶማል ተካይዶ ናይ
ኣየር ደብዳባት ከምዝወሰኸ ጸብጻባት
ይሕብሩ። በዚ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ
ዓመታት ጥራይ ልዕሊ 800 ዕጡቓት
ብደብዳብ ኣመሪካ ከምዝተቐትሉ ጸብጻብ
ፔንታጎን የመልክት።
ኣፍሪኮም ብቕድሚ ትማሊ ኣብ
ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡ እቲ ዝተኻየደ ደብዳብ
ኣብ ጎቦታት ጎሊስ ዝርከብ መዓስከራት
ዳዕሽ ኣብ ሶማል ንምዕናው ዝዓለመ
ምንባሩ እዩ።
ተንተንቲ ከምዝሕብሩዎ፡ ዳዕሽ
ቍጽሮም ዘይተፈልጠ ብርክት ዝበሉ
ሰዓብቱ ኣብ ፑንትላንድ ኣኪቡዎም
ምህላዉ - ቍጽሮም ገና ከምዘይተረጋገጸን

እዩ። እንተዀነ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ምስቲ
ንዝበዝሐ ሶማልያ ዝቈጻጸር ዝነበረ
ምስ ኣል-ቃዒዳ ምትእስሳር ከም ዘለዎ
ዝንገረሉ ኣል-ሸባብ ክነጻጸር እንከሎ፡ እቲ
ጉጅለ ኣዝዩ ንኡስ ምዃኑ እዮም እቶም
ተንተንቲ ወሲኾም ዝሕብሩ።
ኣመሪካ ዝሓለፈ ወርሒ ናይ ኣየር
መጥቃዕቲታት ኣብ ልዕሊ ዕጡቕ ጉጅለ
ኣል-ሸባብ ኣካዪዳ ምንባራ እዩ ዝሕበር።
ሶማልያ፡ ካብ 1991 ኣትሒዛ ብኲናት
ሓድሕድ ትሕመስ ዘላ ሃገር ምዃና
ዝፍለጥ ኰይኑ፡ እቲ ንርእሰ ከተማ’ታ ሃገር
ንንውሕ ዝበለ እዋን ዝተቖጻጸረ ዕጡቕ
ጉጅለ ኣልሸባብ ድማ ኣብ 2011 ካብታ
ከተማ ተደፊኡ ከም ዝወጸ ኣይርሳዕን።

ተወሳኺ . . .
ማውሪስዮ ለዛማ ዝተባህለ ኮሎምብያዊ ሰራሒ ፊልም፡ ኣብ ሰሜናዊ-ምብራቕ ሃገሩ
ናይ ዘሎ ነውጺን ግዳያቱን ዝምልከት ሰነዳዊት ፊልም እናሰርሐ እንከሎ፡ ብዝተተኮሰሉ
ጥይት ከምዝሞተ ተሓቢሩ።
ለዛማ፡ ኣብ ኣራዉኲታ ዝተባህለት ከተማ ምስ ግዳያት ቃለ-መጠይቕ እናኣካየደ
እንከሎ እዩ ተቐቲሉ። ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝሕብሩዎ እታ ከተማ ሓንቲ ካብ ቀንዲ
መተሓላለፊ ዕጸ-ፋርስ ምዃና እዩ።
እቲ ሰራሒ ፊልም ‘ማዮ’ ዘርእስታ ብዛዕባ ሓንቲ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ጐነጻት ዝተቐትለት
ነርስ እትትርኽ ሰነዳዊት ፊልም እዩ ዝዓዪ ነይሩ።
ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከምዝሓበሩዎ፡ ብረት ዝሓዙ ዕጡቓት ኣብ ሞቶር-ብሽክለታ
ተወጢሖም ኣብ ከባቢ ሰዓት 3:30 ድ.ቀ. (ብኣቆጻጽራ ግዜ ናይቲ ከባቢ) ብምምጻእ ኣብ
ልዕሊ ለዛማ ኣድራጋ ቶኽሲ ብምኽፋት ካብቲ ከባቢ ከምእተሰወሩ እዩ።
ለዛማ፡ ብዘይካ’ዛ ሰነዳዊት ፊልም ካልኦት ምስ ባህሊን ልምዲን ኮሎምብያ ምትእስሳር
ዘለወን ዓበይቲ ሰነዳውያን ፊልምታት ክሰርሕ ኣብ መስርሕ ምንባሩ እዩ ዝንገር።
ኣመሓዳሪ’ቲ ዞባ ኣርቫሎ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ለዛማ ዘጋጠመ ድንገት ብምኹናን
ንስድራቤቱ ጽንዓት ይሃብ ኢሉ።
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ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ካተድራል

ዕለት

ሃገራዊ ባይቶ ቶጎ፡ ፕረዚደንት
ፋኡረ ናሲንግበ ክሳብ 2030 ኣብ
ስልጣን ንኽጸንሕ ዝድግፍ ምምሕያሽ
ኣብ ቅዋም ከምዘተኣታተወ ሓቢሩ።
እዚ ዝኸውን ዘሎ፡ ኣብታ ሃገር
ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ስልጣን
ዝጸንሐ ፕረዚደንት ፋኡረ ናሲንግበ
ክእለይ ዝጽውዕ ቀጻሊ ተቓወሞታት
ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ቅዋም
ቶጎ፡ ሓደ ፕረዚደንት ነታ ሃገር
ክልተ እብረ ነናይ ሓምሽተ ዓመት
ጥራይ ከገልግል እዩ ዝእዝዝ ነይሩ።
በዚ ተኻዪዱ ዘሎ ምምሓያሻት ግን
ፕረዚደንት ናሲንግበ ኣብ 2020
ከምኡ’ውን ኣብ 2025 ኣብ ዘሎ
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክወዳደር
ክኽእል እዩ። እቲ ፕረዚደንት ቅድሚ
14 ዓመታት እዩ ስልጣን ካብ ኣቦኡ
ተረኪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሳልሳይ
እብረ ነታ ሃገር ይመርሓ ምህላዉ እዩ
ዝግለጽ።
እቲ ሓድሽ ሕጊ ብረቡዕ ኩሎም
ኣባላት ባይቶ’ታ ሃገር ብኽታሞም
ከምዘጽደቑዎ ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ

ሕጊ ንምጽዳቕ ልዕሊ 80 ሚእታዊት
ድምጺ እኳ የድልዮ እንተነበረ ብዘይካ
ሓደ ሓጋጊ ኣካል ኩሎም ነቲ ሓድሽ
ሕጊ ንኽጸድቕ ደገፎም ከምዝሃቡሉ
ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ።
ኣብቲ ኣብ ቅዋም ዝተኻየደ
ምምሕያሽ ብተወሳኺ፡ ፕረዚደንት
ቶጎ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ
“ክኽሰስ፡ ክእሰር፡ ወይ ብሰበብ ኣብ
እዋን መሪሕነቱ ናይ ዝተኻየዱ
ፍጻመታት ናብ ሕጊ ኣይቀርብን”
ዝብል ኰይኑ፡ ንመራሕቲ ናይታ ሃገር

ካብ ተሓታትነት ናጻ ዘውጽእ እዩ።
ብዘይካ’ዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሓደ
ኣባል ፓርላማ ምስ ተመርጸ ንሓምሽተ
ዓመታት ጥራይ ኣብ መሪሕነት
ክጸንሕ ዝብል ዓንቀጽ እውን፡ ተኸሊሱ
ከምዘሎ ባይቶ ኣፍሊጡ። ብመሰረት’ቲ
ተገይሩ ዘሎ ምምሕያሻት፡ ኣባል ባይቶ
ብህዝቢ ክሳብ ዝተመርጸ ንዘይተወሰነ
እዋን ከገልግል እዩ። እዚ ሓድሽ ሕጊ
ግን ሓደ ኣባል ፓርላማ ክልተ ነናይ
ሽድሽተ ዓመታት ገደብ ስልጣን ጥራይ
ከም ዝህልዎም ገይሮም ኣለዉ።

ኣመሪካ፡ መርከብ ሰሜን ኮርያ ቀዪዳ
ዋንነት ሰሜን ኮርያ ምዃና ዝንገረላ
ናይ ጽዕነት መርከብ፡ ‘እገዳ ኣመሪካን
ው.ሕ.ሃገራትን ጥሒሳ’ ብምባል ኣብ ትሕቲ
ቁጽጽራ ከምዘእተወት ኣመሪካ ኣፍሊጣ።
ክፍሊ ፍትሒ ኣመሪካ፡ ኣብ ዘውጽኦ
መግለጺ፡ ‘ዋይዝ ኦነስት’ ዝስማ ዓባይ ናይ
ንብረት መጐዓዝያ መርከብ ሰሜን ኮርያ፡
ሕጊታት እገዳ ብምጥሓሳ ኣብ ትሕቲ
ቁጽጽር ከምዝኣተወትን ብዛዕባ’ቲ ኩነታት
ምስ ሰበ-ስልጣን ሰሜን ኮርያ ዝርርብ ይካየድ
ከምዘሎን ገሊጹ። እታ መርከብ ከሰል ጽዒና
ከምዝነበረት ድማ እቲ ክፍሊ ኣረዲኡ።
እታ መርከብ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ
ዝሓለፈ ዓመት እውን ብሰብ መዚ ባሕሪ
ኣብ ኢንዶነዥያ ተታሒዛ ምንባራ እዩ
ዝግለጽ። እታ ናይ ልዕሊ 17 ሽሕ ቶን
ክብደት ዘለዋ መርከብ፡ ዓበይቲ ማሽነሪታት
ናብ ሰሜን ኮርያ ተበጻጽሕ ከም ዝነበረት
እዩ ዝሕበር።

ኣመሪካ፡ ዋንነት ሰሜን ኮርያ ዝዀነት
መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽራ ከተእቱ ናይ
ፈለማ ኰይኑ፡ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ
ክልቲአን ሃገራት ዝኸፍአ ወጥሪ ከስዕብ
ከምዝኽእል ተዓዘብቲ ይጠቕሱ።
ሰብ መዚ ኣመሪካ ከም ዝገልጹዎ፡ እታ
መርከብ ፍርያት ሰሜን ኮርያ ዝዀነ ኣስታት

25 ሽሕ ቶን ከሰል ጽዒና ናብ ካልእ ሃገር
እናኸደት እንከላ ኣብ ኢንዶነዥያ እያ
ተታሒዛ። ዋጋ ናይቲ ከሰል ኣስታት ሰለስተ
ሚልዮን ዶላር ዝግመት ምዃኑ’ውን ተሓቢሩ
ኣሎ። ብዛዕባ’ዚ ፍጻመ ዛጊት ብወገን ሰሜን
ኮርያ ዝተዋህበ መግለጺ ከምዘየለ ጸብጻባት
ሓቢሮም።

ቡርኪና ፋሶ - ኣርባዕተ ጅሆ ብስርሒት
ፈረንሳ ተፈቲሖም
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር
ቡርኪና ፋሶ ተጨውዮም ዝጸንሑ
ኣርባዕተ ወጻእተኛታት በጻሕቲ፡
ብሓይሊታት ፈረንሳ ናጻ ከምዝወጽኡ
ካብ ፓሪስ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ።
መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ዝዘርገሖ
መግለጺ፡ ነቶም በጻሕቲ ናጻ ንምውጻእ
ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት፡ ህይወት ክልተ
ወተሃደራት ከምእተኸፍለ ኣነጺሩ።
ክልተ ካብዞም ናጻ ዝወጽኡ በጻሕቲ
ዜግነት ፈረንሳ ዘለዎም ክዀኑ
እንከለዉ፡ እተን ዝተረፋ ክልተ ድማ
ዜጋታት ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን
ምዃነን ተፈሊጡ። እቶም በጻሕቲ
ቅድሚ ሒደት መዓልታት ካብ ጐረቤት
ሃገር በኒን ብዕጡቓት ተታሒዞም ናብ
ቡርኪና ፋሶ ከምዝተወስዱ ይንገር።

እቶም ፓትሪክ ፒኴን ላውረንት
ላሲሙዊላስን ዝስሞም ፈረንሳውያን፡
ኣብ በኒን ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ
ሕዛእቲ ይንቀሳቐሱ ኣብ ዝነበሩሉ
እዋን እዮም ደሃዮም ዝጠፍአ። እቲ
ከባቢ እስላማውያን ዕጡቓት ብብዝሒ
ጎደና
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ዝንቀሳቐሱሉ ምስ ቡርኪና ፋሶ ዝዳወብ
መሬት በኒን እዩ።
ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል
ማክሮን፡ ነቶም ነዚ ስርሒት ዘካየዱ
ሰራዊትን ምስኦም ዝተሓባበሩ ካልኦትን
ምስጋና ኣቕሪቡ ኣሎ።
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