
ፕረዚደንት ኢሳይያስ - ምስ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ቃለ-መሕትት ኣካይዱ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 

ብ12 ለካቲት ምሸት ካብ ከተማ ባጽዕ፡ 
ብቴለቪዥን ኤርትራን ሬድዮ ድምጺ 
ሓፋሽ ኤርትራን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ 
ቃለ-መሕትት ኣካዪዱ። 
ኣብ’ዚ ቀዳማይ ክፋል ቃለ-መሕትት እዚ፡ 

ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝቐረበሉ ሕቶ፡ 
ንምንጪን ድራኸን ሰለስተ ወተሃደራዊ 
ዕንደራ ወያነን ናብ ስምምዕ ፕሪቶርያ 
ዘብጽሐ ምዕባለታትን መጻኢ ኣመቱን 
ዝምልከት እዩ። 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መልሱ፡ 

ብቐንዱ እዚ ኲናት’ዚ ንምንታይ ኣድለየ? 
ብዝብል ሕቶ እዩ ጀሚሩ። ጃንዳ ወያነ 
ኣብ ዘመነ ስልጣኑ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ገዚፍ 
ዕንወት ፈጺሙ፡ ጸወታኡ ኣብቂዑ ነይሩ 
እዩ። ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላምን 
ምሕዝነትን፡ ኣብዚ ዞባ ሓድሽ ተስፋ 
ፈጢሩ እኳ እንተነበረ፡ ኣብ ዋሽንግቶንን 
መሻርኽታን ግን ቅሳነት ኣይፈጠረን። በዚ 
ድማ፡ እቲ ዝሓለፈ ሰለስተ ዕንደራታት፡ 
ነቲ ዝተፈጥረ ሰላም ንምዝራግ ምንባሩ 
ኣብሪሁ። 
እቲ ብግጉይ ቅማረታት ዝተኻየደ ሰለስተ 

ተኸታታሊ ዕንደራ ዘውረዶ ሰብኣዊ ክሳራን 
ዕንወትን፡ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ዝገለጸ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ከምዚ ዓይነት ክሳራ፡ 
ብዘይ ተሓታትነት ክሓልፍ ከምዘይብሉን 
ተሓታትነት ክህሉ ከምዝግባእን ጸቒጡ 
ኣስሚርሉ። ፍሽለት ናይቲ ዕንደራ ምስ 
ተረጋገጸ፡ ውዕል ፕሪቶርያ ህይወት 
መራሕቲ ጃንዳ ንምድሓን ብተበተብ 
ዝመጽአ ናይ ዋሽንግቶን ጸቕጢ ምንባሩ 
ድማ ኣረዲኡ። ኤርትራ፡ እቲ ስምምዕ 
ብግብሪ ዝፍጸም እንተኾይኑ ጸገም 
ከምዘይብላ ዝገለጸ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ 
ሕጂ እውን ነቲ ዝተረኽበ ተዛማዲ 
ሰላም፡ ግዜ መጢጥካ ንምብርዓን ዝካየድ 

ጸወታታት ከምዘሎ ኣተንቢሁ። በዚ ድማ 
ትግባረ ናይቲ ውዕል ትኩር ምክትታል 
ከምዘድልዮ ኣገንዚቡ።  
ቀጺሉ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝቐረበሉ 

ሕቶ፡ ፖሊሲ ሃገራዊ ድሕነት ኣመሪካን 
ካብኡ ዝነቅል ሓንካሪ ምትእትታዋትን 
ንኣህጉራውን ዞባዊን ኩነታት ብዝለዓለ 
ደረጃ ክጸሉ ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ድሕሪ’ዚ ኹሉ 
ዕንወትን ፍሽለትን፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣመሪካ 
ሓንጺጸዮ እትብሎ ዘላ ሓድሽ ስትራተጂ 
ኣህጉራዊ ድሕነት እንታይ ትጽቢት 
ክግበረሉ ይኽእል? ብደረጃ ዓለም ብሕጊ 
ዝመእዘን ኣህጉራዊ ስርዓትን ጥዑይ 
ናይ ውድድር ባይታን ንምፍጣር ዘሎ 
ተኽእሎኸ ክሳብ ክንደይ’ዩ? ጽልዋኡ ኣብ 

ዞባናን ኣብ ኤርትራንከ እንታይ ክኸውን 
ይኽእል? ዝብል  እዩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ነዚ ሕቶታት’ዚ 

ኣብ ዝሃቦ መልሲ፡ እቲ ቀንዲ ጸገም ኣብ 
መበቆላዊ ባህርይን ኣተሓሳስባን ምዃኑ እዩ 
ኣግሂዱ። እቲ ዝጸንሐ ዘይናትካ ጸጋታት 
ናይ ምግባት ስስዐ ተወጊዱ፡ ብሰላማዊን 
ምዕሩይን ውድድር ንምንባር ቅሩብነት 
ኣሎ ኢልካ ክሕሰብ ከምዘይክኣል፣ እዚ 
ሓድሽ ፖሊሲ እውን እንተኾነ፡ ብመንጎ 
መስመራት ክንበብ እንከሎ፡ እቲ ዝጸንሐ 
ኣተሓሳስባ ገና ከምዘይተለወጠ ዘንጸባርቕ 
ትሕዝቶ ከምዘለዎ፣ እቲ ብዓለም ደረጃ ዘሎ 
ግብራዊ ስጉምቲታት ከኣ፡ መወዳድርቲ 
ዝኾኑ ሓይልታት ብምድራት፡ ነቲ ዝፈሸለ 

እንኮ ቀጽራዊ ዓለም ናይ ምምስራት 
ጥሙሕ ጸጋጊንካ ንምዕዋት እምበር፡ 
መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ ከምዘይኮነ 
ኣረዲኡ። 
እቲ ሓቂ እዚ ይኹን እምበር፡ ኣብ 

ሕብረተ-ሰብ ዓለም ንቕሓት እናበረኸ 
ይመጽእ ስለዘሎ፡ እቲ ክመጽእ ዝኽእል 
ለውጢ፡ ካብኣቶም ዘይኮነ፡ ብቐንዱ ነዚ 
ዝብድህ ናይ ቃልሲ ምሕዝነት ብምፍጣር 
ጥራይ ምዃኑ ኣነጺሩ። 
ህዝቢ ኤርትራ በዚ ፖሊሲታት እዚ ን80 

ዓመታት ቅሳነት ከምዘይረኸበ፡ እንተኾነ፡ 
ዘራይ ከይደለየ ብመኸተኡ ንኹሉ ጸገማት 
ሰጊሩ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ከምዝበጽሐ 
ዝገለጸ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ መንግስቲ 

ኤርትራ፡ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ትራምፕ፡ 
ኣመሪካ ኣብ ዞባና ክትክተሎ ዝጸንሐት 
ግጉይ ፖሊሲ ከምዘየርብሓን ክትእርሞ 
ከምዝግባእን ዝገልጽ መዘክር ኣቕሪቡ 
ምንባሩ ኣውኪኡ። 
ይኹን’ምበር፡ ክእርምዎ ኢልካ 

ስለዘይሕሰብ - እቲ ዝሓሸ መገዲ፡ ብደረጃ 
ዞባ ተፋሰስ ኒል፡ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ 
ባሕሪን ሓድሕድ እናተናበብካ ሰላምካን 
ረብሓታትካን ምርግጋጽ ጥራይ ምዃኑ፡ 
እዚ ድማ ሓያልን ውሁድን ጻዕርታት 
ከምዝሓትት ኣገንዚቡ። 

 ቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክቕጽል እዩ።ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክቕጽል እዩ።

ባጽዕ - ንምምስራት ‘ኣሃዱ ሕክምና ኣብ ሰውራ’ ዘብርህ ሰሚናር ተዋሂቡ
ከም ኣካል ናይ’ቲ ዝኽሪ መበል 33 

ዓመት ስርሒት ፈንቅል ንምድማቕ 
ዝተኻየደ ኩሉ-መዳያዊ ንጥፈታት፡ 
ንምቛም ኣሃዱ ሕክምና ኣብ እዋን ቃልሲ 

ብሓፈሻ፡ ንኣገዳስነት ኣሃዱ መብጣሕቲ 
ኣብ 1977 - መጥቃዕቲ ከተማ ባጽዕን 

ስርሒት ፈንቅልን ድማ ብፍላይ ዘብርህ 
ሰሚናር ተዋሂቡ።
ኣብ’ቲ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ 

ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃን 
ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ኣቶ ረዘነ ኣዶናይን 
ዝተሳተፍዎ ሰሚናር፡ ዶክተር ተኸስተ 
ፍቓዱ - ኣሃዱ ሕክምና ምስ ምምስራት 
ህዝባዊ ሓይልታት ብውሱን ዓቕሚ እኳ 
እንተፈለመ፡ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽብጻሕ 
በዳህቲ መድረኻት ከምእተሰግረ፡ ጐድኒ-
ጐድኒ ምውሓዝ መንእሰያት ናብ ሜዳ 
ከኣ - ቁጽሪ ሞያውያን ብኣኡ መጠን 
እናበረኸ ከም ዝመጽአ ብዝርዝር ኣብሪሁ።
ኣብ 1977 ከተማ ባጽዕ ንምሕራር 

ኣብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ፡ ኣሃዱ 
ሕክምና ብውሑድ ዓቕሚ-ሰብ፡ ውሱን 

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

ዝፈለመ ኣሃዱ ሕክምና፡ ናይ’ዚ ሕጂ 
ተበጺሑ ዘሎ ሕክምናዊ ምዕባለ ሰረት 
ምዃኑ ብምምልካት - መንእሰያት እቲ 
ዝተሓልፈ መስገደል ናብ ወለዶታት 
ምእንቲ ክሰጋገር፡ ክፈልጥዎን ክስንዱዎን 
ኣዘኻኺሩ።

  መበል 32 ዓመት ቁ.143                            ሰሉስ 14 ለካቲት 2023                 ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ  3 ገጽ  3 ገጽ  4ገጽ  4 ገጽ  5ገጽ  5ገጽ  2ገጽ  2 ገጽ  7ገጽ  7

ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር 
ፕረዚደንትፕረዚደንት

 ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ሓይልታት ምክልኻል፡ ኣብ ዝኽሪ ሓይልታት ምክልኻል፡ ኣብ ዝኽሪ 
ስርሒት ፈንቅልስርሒት ፈንቅል

ኣደይ ብሪ፡ ኣደይ ብሪ፡ 
ጸኒዐን ጸኒዐን 
ዘጽንዓ ዘጽንዓ 

ናይ ናይ 
ዕድመ ዕድመ 

በዓልቲ ጸጋ!በዓልቲ ጸጋ!

ኤርትራ፡ ኤርትራ፡ 
ሻምፕዮን ሻምፕዮን 
ቅድድም ቅድድም 
ብሽክለታ ብሽክለታ 
ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ 

2023 ኮይና2023 ኮይና

. . . ምስ ክቡር . . . ምስ ክቡር 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ኣፈወርቂኣፈወርቂ
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ናብ 3ይ ገጽ ይቕጽልናብ 3ይ ገጽ ይቕጽል

•• ክቡር ፕረዚደንት፡ እዚ ቃለ-መሕትት  ክቡር ፕረዚደንት፡ እዚ ቃለ-መሕትት 
እዚ ንሓደ ወርሒ ከም ዝዝርጋሕ እዚ ንሓደ ወርሒ ከም ዝዝርጋሕ 
ገይርናዮ ኣሎና፣ ዕድል ስለዝሃብካና ገይርናዮ ኣሎና፣ ዕድል ስለዝሃብካና 
ነመስግን። ፈለማ በቲ ብቐረባ ዝጸልወና ነመስግን። ፈለማ በቲ ብቐረባ ዝጸልወና 
ዞባዊ ኩነታት ክንጅምር። ዞባዊ ኩነታት ክንጅምር። 

ዓሚ ጥሪ ኣብ ዝገበርናዮ ቃለ-መጠየቕ ዓሚ ጥሪ ኣብ ዝገበርናዮ ቃለ-መጠየቕ 
- ዕንደራ ወያነ ከምዘየብቅዐ፣ ወያነ - ዕንደራ ወያነ ከምዘየብቅዐ፣ ወያነ 
ትንፋስ ንኽሰኲዕ ብኣሸቀልቱ ብዛዕባ ትንፋስ ንኽሰኲዕ ብኣሸቀልቱ ብዛዕባ 
ዝካየድ ዝነበረ ሽርሒታት. . . ኣመት ዝካየድ ዝነበረ ሽርሒታት. . . ኣመት 
ሂብካ ነይርካ። ከምቲ ዝበልካዮ ድማ፡ ሂብካ ነይርካ። ከምቲ ዝበልካዮ ድማ፡ 
ከም’ቶም ቀዳሞት ክልተ ሃቐናታት ከም’ቶም ቀዳሞት ክልተ ሃቐናታት 
ኣብ ወቕቲ ክራማት - ወያነ ንሳልሳይ ኣብ ወቕቲ ክራማት - ወያነ ንሳልሳይ 
ግዜ ዕንደራ ሃቂኑ፣  ኣብ መወዳእታ ግዜ ዕንደራ ሃቂኑ፣  ኣብ መወዳእታ 
ከኣ ውዕል ምፍታሕ ዕጥቂ ክፍርም ከኣ ውዕል ምፍታሕ ዕጥቂ ክፍርም 
ተቐሲቡ። ነዚ ዝደረኸ ወተሃደራውን ተቐሲቡ። ነዚ ዝደረኸ ወተሃደራውን 
ፖለቲካውን ምዕባለታት ብልክዕ እንታይ ፖለቲካውን ምዕባለታት ብልክዕ እንታይ 
እዩ። መጻኢ ኣመቱኸ እንታይ ክኸውን እዩ። መጻኢ ኣመቱኸ እንታይ ክኸውን 
ይኽእል?ይኽእል?

እወ፡ እዚ ኣርእስቲ’ዚ ክለዓል እንከሎ፡ 
ፈለማ ኣብ ሓንጎል ናይ ዝዀነ ሰብ 
ዝመጽእ - ንምንታይ እዩ ኲናት ዝድለ 
ዘሎ ዝብል እዩ። እዚ ናይ መወዳእታ 
ሳልሳይ ዙርያ ናይ ጠላዕ ዕንደራ፡ ካበይ 
መጺኡ? ዝብል፡ ኣብ ውሽጢ እታ ሓጻር 
ግዜ ጥራይ ክትርእዮ ዘይኰነ ብዕምቆት 
ክትርድኦ፡ ንድሕሪት ተመሊስካ ነቲ 
ዝነበረ ፈተነታት ምርኣዩ ከገድስ እዩ። 
ስለምንታይ እዩ እዚ ኩናት’ዚ ተደልዩ? 
እቲ ናይ መጀመርታ ኲናት፡ ሰላም ኮይኑ 
እናተባህለ እዩ መጺኡ። ኣነ ናይ ወያነ 
ኣጀንዳ ዘይኮነ ኣጀንዳ ዋሽንግተን እየ 
ዝብሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ሰላም ምምጽኡ ቅሳነት ኣይረኸቡን፣ 
ሕማም ርእሲ እዩ ኮይኑዎም። ዝነበሮም 
ዘይቅሳነት ርኡይ እዩ ነይሩ። ስለዚ ነዚ 
ሰላም’ዚ ክትዘርጎ ክትክእል ኣለካ። ነዚ 
ዝዘርግ መጋበርያ/መሳርሒ ከኣ ወያነ 
እዩ። 30 ዓመታት ንኣጀንዳታቶም 
ሰሪሑ’ዩ። ንኢትዮጵያ ኣብ ከመይ 
ዝኣመሰለ ዓዘቕቲ ከምዘእተዋ ብግብሪ 
ዝርአ ዘሎ እዩ። ወያነ ከም መጋበርያ 
ወይ ከም መሳርሒ ዝከኣሎ ገይሩ’ዩ። ኣብ 
መወዳእታ ኣብቂዑ ጸንቂቑ። ኣሸቀልቱ 
ግን ደቂሶም ኣይሓደሩን። ደጊም ጸወታ 
የለን፡ ተወዲኡ እዩ፡ ኣብ ዝተባህለሉ ግዜ፡ 
ከም ብሓድሽ ከመይ ገይርካ ትጅምሮ’ዩ 
ዝሕሰብ ነይሩ። እቲ ዝፈሓስ ዝነበረ ጉዳይ 
ንዓና ክንድርኦ ዘጸግመና ኣይነበረን። 

ቅድሚ ሕጂ ከምዝገለጽክዎ፡ ኣብ’ቲ 
ናይ ኦመሓጀር ርክብ፡ ንኣመሓዳሪ 
ናይ’ቲ ጃንዳ ክረኽቦ እኳ ድሌት 
እንተዘይነበረኒ፡ ኣብ መወዳእታ ግን፡ ዋላ 
ፍርቂ ደቒቕ ወይ ክልተ ደቒቕ ይኹን 
ዘይረኽቦ’ሞ ዘይሓቶ ኢለ - ‘ንምንታይ 
ኢኹም ንኲናት ትዳለው ዘለኹም? 
ንዓይ ይገርመኒ እዩ ዘሎ? እንታይ ድሌት 
ስለዘሎካ ኢኻ ኣብ ኲናት ትኣቱ ዘለኻ?’ 
ኢለዮ። ‘ኣይከውንን’ዩ ኣይትኸውንን’ያ. 
. .’ እያ ነይራ መልሱ። ‘ኣይከውንን እዩ 
ኣይትኸውንን እያ’ መልሲ ኣይኰነን።   
ድሕሪኡ እቲ ዕንደራ መጺኡ። 

ሚሳይላት ናብ ኤርትራ ምውርዋር። 72 
ዝውቃዕ ታርጌታት ተሳኢሉ። ከምኡ 
ዓይነት ዕንደራ ኣይተራእየን። ምናልባት 
ብዙሕ ኣይተነግረሉን፡ ግን ክንገር 
ኣለዎ፡ ኣብ ሰዓቱ። ክትርእዮ ከለኻ ናይ 
ዝጠፈሸ ነጋዳይ ጠላዕ እዩ። ግን ዝከኣል 
ምድላዋት ገይረምሉ እዮም። እቲ ዕላማ 
ነቲ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሃዋህው ከመይ 
ጌርካ ትበታትኖ ወይ ትዘራርጎ’ሞ ሓድሽ 
ባይታ ትፈጥር እዩ። እቲ መጥቃዕቲ 
ብመሰረቱ፡ ከምቲ ትማሊ ኣብ ተዋስኦታት 
ዝተዓዘብኩምዎ ኣብ ስሕታን ቅመራ 
ዝተሞርኰሰ እዩ። (miscalculation) እቲ 
ናይ ዋሽንግቶን ግጉይ ግምት ከኣ፡ ነቲ 
ናይ ጃንዳ ወያነ ቅመራ ኣራጉዱዎ ወይ 
ኣራቢሑዎ ክበሃል ይከኣል። ከምዚ ዓቢ 
ነገር ዝፍጽሙ መሲልዎም ጀሚሮሞ። 
ንኣስመራ ብሚሳይል ጌርካ ምህራምሲ 
እንታይ ለውጢ፡ እንታይ ተኣምራት 
ከምጽእ ይኽእል? ኣብዚ ኣስመራ ዘሎ 
ኤምባሲ መዳመቒ ጥሩምባ ክወቅዕ፡ ፌስታ 
ክረኽቡ ማለት እዩ። 
ንዓና ብዙሕ ኣይገረመናን። ባህርይ 

ተጣላዒ’ዩ። ዝጠፈሸ ተጣላዒ፡ ተተለቂሑ 
መመሊሱ’ዩ ዝጣላዕ። ብደገ ከኣ ዘራያት፡ 
ኣሸቐልቲ ኣለዉ። ንሳቶም ዘዝበልዎ 
ትገብር። ቀዳመይቲ ዙርያ ናይቲ ዕንደራ 
ተወዲኣ። ንሳቶም ግን ሽዑ እውን 
ክትውዳእ ኣይደለዩን፡ ክትቅጽል ደልዮማ። 
እታ ቀዳመይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከመይ 
ኩነታት ተወዲኣ፡ ናቱ መግለጺታት 
ስለዘለዎ ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። 
ግን ተዀሊፋ። ሽዑ መአደቢ ማህረምቲ 
ክረኽቡ ምኸኣሉ ነይሮም። በዚን በቲን 
ተጣቢቦም ግን ኮሊፎማ። 

ቀዳማይ ክፋል

ድሕሪ’ዚ ካልኣይ ኣማራጺ ንኮምበልቻ 
ንወሎ ገጽካ ኬድካ ኣዲስ ኣበባ 
ምእታው ዝብል ሓሳብ መጺኡ። ንኡ 
ዝኸውን ድርሰት ድራማታት ወዳዲኦም 
ተዳልዮምሉ። ካልኣይ ዕድል ረኺብና 
ኣለና ተባሂሉ። ኣብ ገፊሕ ቦታ፡ ኣብ 
ዓዘቕቲ ኣቲኻ እንታይ ከተስልጥ ትኽእል? 
ንድሕሪት ተመሊስካ ክትርእዮ ከለኻ፡ ዓሻ 
ጥራይ እዩ ሓንዳይ ምስ ውድአ፡ ገበጣ ምስ 
ተወደአ ዝጻወት። ንደቡብ ተበገስ ኮይኑ፡ 
ነዚ ንምግባር ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ዓቕሚ፡ 
ተገዲዱ ዝተሰለፈ መንእሰይ ብዝሑ 
ምስተራእየ፡ ነቲ ስሕታን ቅመራ መሊሱ 
ኣጋዲድዎ። ብብዝሒ ሰብ ክንዕብልሎም 
ንኽእል ኢና out number ክንገብሮም 
ኢና ተባሂሉ። በይኖም ኣብ ጸቢብ ክፍሊ 
ዝቐመርዎ እዩ። እቲ ውጽኢቱ ግን 
ርዱእ እዩ ነይሩ። ኣብ ዘይትፈልጦ ቦታ፡ 
ኣብ ገፊሕ መሬት ኣቲኻ፡ ክሳብ ኣዲስ 
ኣበባ ተመጢጥካ፡ ነቲ ኩነታት ንድሕሪት 
ክትቅልሶ ኢልካ ክትሓስብ፡ ዕብዳን ጥራይ 
እዩ ነይሩ። ኣይሰለጠን፣ ንድሕሪት ምምላስ 
ኮይኑ። ሽዑ እውን መኻልፍ መጺኡ። እቲ 
ጸረ-መጥቃዕቲ ደው ክብል ኣለዎ፣ ናብ 
ውሽጢ ትግራይ ክኣቱ የብሉን ተባሂሉ። 
ሓሳቦም ክርድኣካ ኣይክእልን እዩ። ድሓን 
ኣመል፡ ኣመል እዩ። ሳልሳይቲ ክትመጽእ 
እያ። ኣይተርፋን’ዩ ንጸበያ ጥራይ ተባሂሉ።
ድሕሪኡ ምድላዋት ቀጺሉ። ብሓይሊ 

ብምድንጋር ብምጉብዕባዕ ዝተኣከበ ሰብ 
ክትጽብጽቦ ኣጸጋሚ እዩ። ኣዝዩ ገዚፍ 
እዩ። እዚን ናይ ደገ ምትብባዕን ነቲ 
ግጉይ ቅመራ መሊሱ ኣግዲድዎ። እዚ 
ናይ መወዳእታ ወሳንን እያ ተባሂሉ። 
ብዙሕ ዳንኬራ ተወቒዑ። ከምቲ ቀደም 
ደርግ ዝፍክሮ ዝነበረ ማለት እዩ። እቲ 
ዝተኻየደ ጎስጓስን ዝተገብረ ምድላዋትን 
ዝዓጅብ እዩ። ብኸብድኻ ስሒቕካ ትም 
ጥራይ ኢኻ ትብል። ኣንታ ዋላ እቲ 
ዝዓበደ ሰብ ከምዚ ይጋገ ድዩ? ዘብል 
እዩ። እተን ክልተ ዕድላት ኣምሊጠን፡ 
እዚኣ ግን ከተምልጥ የብላን እዩ እቲ 
ባህጊ። ናይ ጃንዳ ዋሽንግቶን እየ ዝብሎ 
ኣነ። ዋሽንግቶን ምስ ተኸተልታ። ካልእ 
መጋበርያ ድማ የለን። እታ ጃንዳ እያ። 
ንህዝቢ ትግራይ እናታለልካ፡ ብዝተፈላለየ 
ዘይጭበጥ ሕልሚታት እናረሳሰንካ፡ ከመይ 
ጌርካ ነቲ ናይ ደገ ሓይሊ ትኽድመሉ 
ንወያነ ዘጸግም ነገር ኣይነበረን። 
ኣብዚ ዳሕረዋይ ፈተነ፡ ብዘይካ’ቲ 

ንሰሜንን ደቡብን ዝግበር ኲናት 
ብምዕራብን ብምብራቕን እውን ግንባር 
ክንከፍት ኣለና ተባሂሉ። ኣብ መሬት 
ሱዳን ዝተገብረ ምድላዋት ብዓቐን ደረጃ 
እንተርኢኻዮ ገዚፍ እዩ። ብምዕራብ ግንባር 
ፈጢርካ ኮሪደር ክኽፈት ኣለዎ፡ ዝዓይነቱ 
ስትራተጂ እዩ። ካብ መዓስከር ስደተኛታት 

ሰብ ኣክብ፣ ኣብ ዓቃብ ሰላም ዳርፉር 
ዝጸንሐ ኣምጽኣዮ እናተባህለ፡ ሓድሽ 
ሰራዊት ምህናጽ ኮይኑ። ብምብራቕ 
እውን ከምኡ፡ ንጅቡቲ ገጽካ ኮሪደር 
ንምኽፋት እንታይ ትገብር? ተባሂሉ፡ 
ኣብቲ ዶባት ዘሎ ናይ ኢትኒክ ግርጭታት 
እናመዝመዝካ ጸገማት ትፈጥር፡ ንሱ’ውን 
ግንባር እዩ ንገዛእ ርእሱ ብዝብል ሓሳብ 
ተሰሪሕሉ። ልዕሊ ሽዱሽተ ወርሒ 
ዝኸውን ምድላዋት ተገይሩ። ኣጽዋር 
ኮነ ካልእ መሳለጥያታት ብስልኳ ነፈርቲ 
ብለይቲ እናጓረትካ፡ ነቲ ናይ ተዂሲ 
ጉልበት ንምሕያል ዝከኣል ተገይሩ። 
ድሓን እታ ፊልም ትምጻእ እምበር 
ክንርእያ ኢና ኢልና ተጸቢናያ።  
ቅድሚ መጥቃዕቲ ምጅማሩ፡ ብወገን 

ፈደራል ሰራዊት፡ ዓቢ ለውጢ ወይ 
መኽሰብ ኢልካ ክትዛረበሉ ዝከኣል ስራሕ 
ተሰሪሑ እዩ። እቲ ክልተ ዕንደራታት 
ክካየድ እንከሎ፡ እቲ ምድላዋት ከምቲ 
ዝድለ ኣይነበረን። ንጃንዳ ወያነ ይኹን 
ኣሸቐልታ ዘጋገየ እውን ፈደራል ዝበሃል 
ሰራዊት የለን ዝብል እዩ። ወያነ ከኣ 
ውሽጢ ውሻጢኡ ትፈልጦ እያ። 30 
ዓመት ስለዝዘረገቶ። ኣብቲ ቀዳማይ 
መጥቃዕቲ ንኣብነት ኣብ ሰሜን እዚ 30-
32 ሽሕ ዝኸውን ሰራዊት ነይሩ፡ ካብኡ 
እቲ ልዕሊ 10 ሽሕ ናይ ወያነ ካድረ 
ናይ ወያነ ወተሃደር እዩ ነይሩ። ነዚ 
ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ብረትካ ኣውርድ 
ክተብሎ ዝቐለለት ስራሕ እዩ። ናይ 
ፈደራል ሓይሊ ዝበሃል ዳርጋ ኣይነበረን። 
ንድሕሪት ተመሊስካ እንተርኢኻዮ፡ 
ኢትዮጵያ ንምብትታን ኢትዮጵያ 
ንምድኻም ነቲ ሰራዊት ከተዳኽሞ ኣለካ፡ 

ንሓድሕዱ ብኢትኒክ ክትጎጃጅሎ ኣለካ፡ 
ተባሂሉ ብመደብ ዝተሰርሓሉ ስትራተጂ 
እዩ ነይሩ። ወያነ ብግስ ክብል እንከሎ፡ 
ነዛ ሃገር እዚኣ ክንቖጻጸራ ከነማሓድራ 
እንተደኣ ኮይንና በታቲንና ጥራይ እዩ፣ 
ኣብዚ ፈንጂ ኣብቲ ፈንጂ እናገብርና 
ኢና ነመሓድራ እዩ ነይሩ እቲ ዘረባ። 
እዚ ንኢትዮጵያ ሰለሎ ኣእትዩላ’ዩ። ኣብ 
ኢትዮጵያ “ልኡላዊ” ትካላት ክፍጠሩ 
ኣይከኣሉን። ናይ ድሕነትን ምክልኻልን 
ዝበሃል ትካላት ኣይነበረን። እዚ ካብቲ 
ግጉይ ግምታት ዘኸተለ ነቲ ቀዳማይ 
ዕንደራ ዝደረኸ ረቛሒ እዩ ነይሩ። ነቶም 
ዝርካቦም ለብ ለብ ነብሎም ድሕሪኡ 
ንሰሜን ገጽና ንጥምት እዩ እቲ ዝነበረ 
ኣተሓሳስባ ነይሩ። ይኹን’ምበር ከምቲ 
ዝተሓስቦ ኣይከደን። እቲ መጥቃዕቲ ምስ 
ተፈጸመ፡ ብብዝሖም ዋሕዶም ክትዘረበሉ 
ኣይትኽእልን፡ ግን ኢድና ኣይንህብን 
ዝበሉ ነይሮም። ድሕሪኡ፡ እቲ ዝሰዓበ 
ስዒቡ ክንብል ንኽእል። 
ኣብዚ ዳሕረዋይ ካብቲ ክልተ ተሞኩሮ 

ትምህርቲ ተቐሲሙ፡ ብወገን ፈደራል 
ዝሓሸ ምድላዋት ነይሩ ክብሃል ይከኣል። 
እቲ ምድላዋት ብኡ እውን ዘብቅዕ 
ኣይነበረን። ምኽንያቱ በብዝደለኻዮ 
ኣይትኸይድን ኢኻ። ኲናት ምውሳን 
ሕርያኻ ኣይኮነን። ሕርያ ናቶም እዩ። 
ንሳቶም እዮም ዝውስንዎ። ንሕና፡
ኣብ ታሪኽና ወይ ኣብዚ ዝሓለፈ 80 
ዓመታት ሕርያ ናይ ኲናት ኣብ ኢድና 
ኣይነበረን። ሕርያኦም መምስ ወሰንዎ ኢና 
ንኣቱ፡ ነብስና ንምክልኻል።
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. . . ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሕርያታትት ናቶም ኮይኑ፡ ብወገንና 
እቲ ዝግባእ ምድላዋት ተገይሩ። ኣብቲ 
ቀዳማይ ፈተነ፡ ነቲ ናይ ወያነ ዕንደራ ክዓግት 
ዝኽእል ብቑዕ ምድላዋት ነይሩ ኢልካ 
ክትዛረብ ኣይትኽእልን። እቲ ዝስዓበ ግዜ 
ግን፡ ዕድላት ሂቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ፡ 
ነቲ ንቕሓት እውን ኣማሓይሽዎ፡ ነቲ ናይ 
ኣሰራርሓ ኣገባባት’ውን ኣማዓራርይዎ እዩ 
ክበሃል ይከኣል። ኣብቲ ክልተ ዕንደራታት 
ዝተማሃርናዮ ነገር ስለዝነበረ፡  ኣሰራርሓና 
ከነማዓራሪ ኣለና ተባሂሉ ምርድዳእ ተገይሩ 
ውህደት ናይ ኣሰራርሓ ተፈጢሩ። 
ንሕና ሕርያና ኣይኮነን እቲ ኲናት። ግን 
እዞም ብተደጋጋሚ ከምዚ ዝኣመሰለ 
ዕንደራ እናገበሩ ዝህውኹና ዘለዉ፡ ናብ 
ቀጻሊ ፈተነታት ክሰጋገሩ ዕድል ክንህቦም 
ስለዘይብልና፡ ብሓባር ክንሰርሕ የድልየና። 
ሰላምን ቅሳነትን ክንረክብ ኣለና። ኣብዚ 
ከባቢ’ውን ቅሳነት ክረጋገጽ ምእንቲ፡ እዚ 
ዕንደራታት እዚ ክእደብ ነይሩዎ። 
እቲ ዝተገብረ ናይ ኣሰራርሓ ለውጢ፡ 

መሰረታዊ ኣበርክቶ ነይርዎ። ኣብ ርእሲኡ 
ክሳብ’ቲ ዝደቐቐ ዝርዝራት ኣብ ኢድና 
ስለዝነበረ፡ ክንምክተሉ እንኽእል ምድላዋት 
ክንገበር ከጸግመና ኣይኽእልን እዩ። እቲ 
ሕርያ ብቐንዱ ናቶም ስለዝኾነ በየን 
የጥቅዑ? ናበይ የጥቅዑ? እንታይ ይገብሩ? 
ክንደይ ሰብ ኣለዎም? ምክትታል ጥራይ እዩ፡ 
ክሳብ’ታ ትጅመር። እቲ ግዜ ዳርጋ ሽዱሽተ 
ወርሒ ኣቢሉ ከይዱ። ከምቲ ንሳቶም ወሳንን 
ናይ መወዳእታን ዝበልዎ፡ ብወገንና እውን 
እዚኣ ሳልሰይቲ ክትኩለፍ የብላን፣ እዚ ከባቢ 
እዚ ዞባ ርግኣት ክረክብ፡ ክእደቡ ክኽእሉ 
ኣለዎም፣ ክእረሙ ክኽእሉ ኣለዎም ኢና 
ኢልና። እቲ ጸገም ዓቕሞም ፈጺሞም 
ኣይፈልጡን እዮም። ዝሓስብዎን ዝገብሩዎን 
ኩሉ ፈንጠዝያ እዩ። እቶም ዘማኽርዎምን 
ዝእዝዝዎምን ድማ ካብኦም ይገዱ። ናይ 
ዋሽንግቶን ጃንዳ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት 
ዝፈልጥዎ የለን። ገምጋሞም ዘገርም እዩ። 
እዚኣ ናይ መወዳእታን ወሳኒትን እያ ከብሉ 
ከለዉ፡ ብውሽጦም ስለዝኣመንሉ እዩ ነይሩ። 
እምበኣር እዚኣ ናይ መወዳእታን ወሳኒትን 
ዝበሉዋ ንዓታቶም እውን መምሃሪት 
ክትከውን ኣለዋ፣ ናይ ብሓቂ ሰላም ክመጽእ 
ኲናት መዕጸዊ ክግበረሉ፡ መደባቶም ክውዳእ 
ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ ምድላዋት ተገይርሉ። 
ኣብ ባይታ ዝነበረ ምዕባለታት ተመሊስካ 

ክትርእዮ ናይ ብሓቂ ድራማዊ እዩ ነይሩ። 
ናታቶም ምድላዋት ዘይኮነ፡ እቲ በንጻሩ 
ንጸረመጥቃዕቲ ዝተገብረ ምድላዋትን 
ውዳበን ቀሊል ኣይነበረን። ኲናት ምስ 
ተጀመረ ግዜ’ውን ኣይወሰደን። ኣብ ሓጺር 
ግዜ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ወያነ ዝወረደ ክሳራ 
እዚ እዩ ክትብሎ ኣይትኽእልን። ኣብ ውሽጢ 
ሰለስተ ሰሙን ዘይኣክል ግዜ ኩላ መሪሕነት 
ጃንዳ ክትበኪ እያ ጀሚራ። ክትሃድም እያ 
ትቀራረብ ነይራ። ምኽንያቱ እቲ ምዕባለታት 
ኣዝዩ ቅልጡልን ሓያልን እዩ ነይሩ። እዚ 
ጭንቀት ፈጢሩ። እቲ ጭንቀት ናይ ጃንዳ 
ዘይኮነ ብቐንዱ ናይ ዋሽንግተን እዩ ነይሩ። 
እንታይ ንገብር? እንታይ ንገብር? ኣድሑንና! 
ኣድሑንና! ኮይኑ። ን24  ጥቅምቲ ኣብ 
ፕሪቶርያ ኣኼባ ክግበር እዩ ተባሂሉ። 
ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ሰራዊት ኣመሪካ ንመቐለ 
ነፋሪት ሰዲዱ፡ ተዛተይቲ ናይታ ጃንዳ ካብ 
መቐለ ናብ ጅቡቲ ካብኡ ብካልእ ነፋሪት 
ፕሪቶርያ ከይዶም። እዚኣ ወረቐት እዚኣ 
ፈርምዋ ተባሂሎም። ናይ ዋሽንተን ጃንዳ እያ 
ኩሉ ወዲኣቶም። ብላዕሊ ላዕሊ መጎልበቢ 
ኣባሳንጆ በዚ፡ ኡሁሩ በዚ፡ ሕብረት ኣፍሪቃ 
ነይሮም። ፈርሙ ተባሂሎም ፈሪሞም። 
ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረን። እዚኣ ሕጂ ናይ 
ምኹላፍ ታክቲክ እየ ዝብላ ኣነ። ካብ ሽረ 
ናብ ኣኹሱም፡ ንዓድዋ፡ ዓዲ ግራት፡ መቐለ 
እናበልካ ብዙሕ ክዝረብ ይከኣል እዩ። ብዝኾነ 

ግን ክኾልፉዎ ነይሩዎም። ጃንዳ ወያነ 
ክትኰልፍ፡ ወይ ባዕላ ክትገብሮ ትኽእል 
ነገር ኣይነበረን። ኣድሑኑና ኣገላጉሉና 
እንተዘይኮይኑ። ኣይደንጎዩን ጉያ ጉያ ኮይኑ። 
ስለምንታይ ፕሪቶርያ? ስለምንታይ ኣብ ካልእ 
ቦታ ዘይከውን? ድሓር’ከ ስለምንታይ ኣብ 
ናይሮቢ? ኢልካ  ብዙሕ ሕቶታት ኣልዒልካ 
ክዝረበሉ ምተኻእለ። ብዝኾነ እዛ ናይ ጁቡቲ 
ኦፕረሽን መጺኣ፡ ካብኣ ተጻዒኖም ገሊኦም 
ንካምፓላ፡ ገሊኦም ንፕሪቶርያ ከይዶም፡ 
ፈርሙ ተባሂሎም ወረቐት ፈሪሞም። 
ብሓጺሩ እቲ ምኹላፍ ተገይሩ። ድሓን ናይ 

ብሓቂ ኣጽዋሮም ከረክቡ፡ኣብ መዓስከራት 
ክኣትው እንተኾይኖም ናይ ግድን ኲናት 
ዘድልየሉ ምኽንያት የለን። እቲ መስርሕ 
ግን ክርአ እዩ፡ ከመይ ከምዝትግበር። ናይ 
ዋሽንግተን ሽጣራ፡ ብቐንዱ ንኣታቶም ካብቲ 

ዝኣተውዎ ገደል ኣውጺእካ መጋላበጢን 
መተዓጻጽፍን ዝኸውን ሃዋህው ምፍጣር፡ 
ቀስ ብቐስ ከኣ ንእግረ መንገድካ እንተጠዓመ 
ካልእ ትገብር’ዩ። ግን ብዙሕ ዘሰክፍ 
ኣይኮነን። ስምምዕ ተገይሩ፡ ጽቡቕ ይተግበር። 
ሕጂ ትግባረኡ ከይረኣና እዝን እትን ኢልና 
ክንዛረብ ኣይንኽእልን። ኣመለኛ ግን ኣመሉ 
ስለዘይገድፍ፡ ተገሪህና ኩሉ ተወዲኡ’ዩ 
ኢልና ኣይንዛረብን። ፕሪቶርያ ተፈሪሙ፡ 
ናይሮቢ እውን መጺኡ፡ ከምዚ ኢሎም 
ከምዚ ኮይኑ እናተባህለ ይዝረብ እዩ። እቲ 
ሓድሽ ታክቲክ ንርእዮ ዘለና መመኽነይታት 
ምስምሳት እናምጻእካ ግዜ ምምጣጥ እዩ። 
ድሕሪኡ ዝመጸ ሸጠፍ፡ እወ ኤርትራ 
ኣይወጸትን፡ ሰብ ትቐትል፡ ትዘምት ኣላ፡ ናይ 
ወልቃይት ጉዳይ ኣሎ ዝብል እዩ። ክሳብ 
ትማሊ ዘሎ ዘመተ ከምኡ እዩ። መመሳመስን 
መደናጐይን እናምጻእካ፡ ንመስርሕ ትግባረ 
ምምጣጥ፣ ኣብ ምምጣጥ ክፍጠር ዝኽእል 
ዕልቅልቕ ተጠቒምካ፡ ከመይ ጌርካ ሓድሽ 
ውጥን ተምጽእ እዩ እቲ ኣካይዳ። እዚ ንቡር 
ናይ ዋሽንግተን ኣተሓሳስባ’ዩ። ኣብ ካልእ 
ዓለማዊ ጉዳያት እውን ከምኡ’ዩ እቲ ሜላ። 
ዘይትፈልጦ ምዕባለታት እንተድኣ መጺኡ፡ 
ክሳብ ትፈልጦ ትሓቚኖ፡ ዕግርግር ትፈጥር፡ 
ኣብ ውሽጢ ዕግርግር ግዜ ትመጥጥ፡ ሽዑ 
ዕድል ረኺብካ ውጥንካ ተመሓይሽ። ኣብ 
ራብዓይ መደብ ክእቶ እንተድኣ ኮይኑ 
ማለት እዩ። 
በዓል ኣመል ኣመሉ ኣይገድፍን ዋላ 

እንተተባህለ፡ ብግብሪ ናብኡ ዘኽይድ ኩነታት 
የለን። ሓድሽ ነገር ወዲብካ ክትገብሮ ትኽእል 
ነገር የለን። እዚ መዓልቱ ምስ ኣኸለ ክንዛረበሉ 
ንኽእል። ሕጂ ኣብዛ ዘለናያ ተሃዊኽና 

ንፈርዶ የለን። እቲ ስምምዕ ትግባረኡ ኣብ 
ባይታ ክንከታተሎ ኢና። ብሓፈሻ ግን፡ 
ሳላ እቲ ዝተገብረ ዓቕልን ዝተኻየደ ጸረ 
መጥቃዕትን ኣብ ዝሓሸ ቦታ ኣለና፡ ኢልካ 
ክዝረብ ይከኣል። ኣመሎም ክቕይርዎ 
እዮም ኣይንብልን። እዚኣ ናይ ትማሊ ግን 
ምሂራቶም ክትከውን ትኽእል እያ። 
ቐሊል ነገር ኣይኮነን። ክንደይ ሚእቲ ሽሕ 
ሞይቱ ኣሎ? ክንደይ ተወጊኡ ኣሎ? ኣበይ 
ኣሎ? ከምዚ ዓይነት ኣብ ዝኾነ ኲናት ዝርአ 
ኣይኮነን። ዝፈልጥዎ እንተለዉ ምናልባት 
ጽባሕ ጸብጻባቶም ከምጽኡ ይኽእሉ። እዚ 
ዕንደራ’ዚ ፈጢሩዎ ዘሎ ዕንወት፡ ኣወሪዱዎ 
ዘሎ ክሳራ እዚ ኢልካ ክትግምቶ ዝክአል 
ኣይኮነን። እዚ ናይ ብሓቂ ገበን እዩ። ዕላማ 
ዘይብሉ ኲናት ኣዊጅካ፡ ዘይምልከቶ መስኪን 
ህዝቢ ኣብ ገደል ኣእቲኻ፡ እዚ ኩሉ ሰብ 

ኣጥፊእካ ከቢድ ክሳራ ኣውሪድካ፡ ዕድላት 
ኣጥፊእካ፡ ኣብ መወዳእታ ዝሕተት ሰብ 
የለን? እንታይ ማለት እዩ? ካብኡ ትሃድም፡ 
ጉልባብ ተምጽእ፡ ተገልቢጥካ ከምዚ ጌሮም፡ 
ዓሚጾም፡ ዘሚቶም፡ ትብል። ከምኡ ዝበሃል 
ነገር የለን። ሓደ መዓልቲ ሕቶ ክመጽእ 
ክኽእል ኣለዎ። ምጽብጻብ ክህሉ ኣለዎ። 
እዚ ናይ ትማሊ ሰለስተ ዕንደራታት 
ጥራይ ኣይኮነን። ብኸምዚ ዓይነት ጸወታ 
30 ዓመታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ 
ዕንወት ዘጥፍአ ዕድላት ጸወታ ኣይኮነን። 
ዘይሩ ዘይሩ እቲ ጉዳይ ኣብታ 

ቀዳመይቲ ዘልዓልኩዋ ሕቶ እዩ ዝመጽእ። 
ስለምንታይ ኲናት? በየናይ ፖለቲካዊ 
ሞጎት ከተመኽንየሉ ትኽእል። ዋላ ኣብ 
ናቶም ቦታ ኮፍ ኢልካ’ውን ኣገራሚ እዩ። 
ንምንታይ እዮም እዚ ኩናት’ዚ ዘካይድዎ 
ዘለዉ? እቲ ምኽንያት ብርግጽ እንታይ እዩ? 
በቶም ኣሸቀልቲ ኮነ በቶም ኣሳሰይቲ ክውቃዕ 
ዝድለ ዘሎ ዕላማ እንታይ እዩ? እንታይ’ዩ እቲ 
ረብሓኡ ዞባዊ ይኹን ዓለማዊ? ዘገርም’ዩ። 
ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ከባቢ መጋበርያታት ሃሰስ 

እናበሉ ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ሕጂ እውን 
እቲ ኣካይዳ እቲ ኣጀንዳ ኣይተቐየረን። 
ጃንዳ ዋሽንግተን በዚ ዘሎ ኩነታት ሕጉስቲ 
ኣይኮነትን። ስለዚ ቀጻሊ ሽግር ክትፈጥር 
ኣለዋ። ከም ጃንዳ ወያነ ዝኣመሰለ ተላኣኣኺ 
እንተተረኽበ ጽቡቕ እንተዘይተረኽበ ካልእ 
ጃንዳ ከተምጽእ ክትክእል ኣለካ፣ ከምኡ’ዩ 
ጸኒሑ እቲ ኣሰራርሓ። ሕጂ ከኣ እቲ ዓለማዊ 
ኩነታቱ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ሻቕሎት እናዛየዶ 
ይኸይድ ስለዘሎ ቅሳነት ክረኽቡ ድዮም? 
  ከምዚ ናይ ትማሊ ሳልሳይ ዕንደራ፡ ናይ 

ጃንዳን ኣሸቐልታን ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ 

ክቕበሎ ዝኽእል ኣይኮነን። ግጉይ ግምታት፡ 
ግጉይ ቅመራ ክህሉ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ 
miscalculate ክገብር ይኽእል’ዩ። ዓቕሙ 
የጋንን፡ ናቱ ዕድላት የጋንን፡ ነቲ ከጥቀዖ 
ዝደሊ ከኣ የንእሶ። በዚ ድማ ረጊጸ ክኸይድ 
ይኽእል እየ ዝብል ኣተሓሳስባታት ክመጾ 
ይኽእል። ግን ብግብሪ ከምዚ ዝኣመሰለ 
ክሳራታት ምስ መጸ ደው ክትብል ክትክእል 
ኣለካ። እዚ ናይ ሕጂ  ሰለስተ ዕንደራታት 
ኣብ መቓን ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ይኹን 
ብድሕሪ ሕጂ ዝመጽእ ኣእቲኻ ክርአ ዘለዎ 
እዩ። እሞ’ኸ ኣተሓሳበኦም ክቕይሩ ድዮም? 
ነዚ ኣብ ፕሪቶርያ ኣብ ናይሮቢ ዝተገብረ 
ውዕል ኣብ ባይታ ኣተግቢሮም ቀሲኖም 
ክሓድሩ ድዮም? ክንርእዮ ኢና። ምናልባት 
ዝሃድም ይሃድም ይኸውን። ምኽንያቱ 
ድሓር’ውን ክንመጾ ኢና፣ ድሕሪ ከምዚ 

ዓይነት ጸወታ ክጻወትሉ ዝኽእሉ ባይታ ኣብ 
ትግራይ የለን። ቀደሙ እውን ኣይነበረን። 
ምናልባት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት 
ሓንሳእ ናይ ትምክሕቲ ነገር፡ ሓንሳእ ገለ 
እናምጻእካ  ክሰርሕ ክኢሉ ይኸውን። እዛ 
ናይ መወዳእታ ናይ ትማሊ ፍጻመ ግን፡ 
ዓባይ ትምህርቲ እያ። ዓባይ ትምህርቲ፡ ነቲ 
ተገፊዑ ኣብ ኣብ ዘይምልከቶን ዘየድልዮን 
ኲናት ዝኣተወ ህዝቢ። 
እቲ ወሪዱ ዘሎ ክሳራ ብዝኾነ ይኹን 

መለክዒ ምስ ካልእ ፍጻመ ወይ ከባቢ 
ከተወዳድሮ ትኽእል ኣይኮነን። በዚ ኢና 
ተሓታትነት ክህልዎ ኣለዎ ንብል ዘለና። 
ምጽብጻብ ክህሉ ኣለዎ። ንድሕር ሕጂ 
ከምኡ ዝኣመሰለ ዕንደራ ከይድገም 
ምእንቲ። እቲ ሓፈሻዊ መረዳእታ ናብኡ 
ገጹ ክኸይድ ኣለዎ። ኣብ ገዚፍ መቓን 
(context) ኣእቲና ድማ ክንርእዮ ክንክእል 
ኣለና። ነተን ፍጻመታት በብሓደ ወሲድካ 
ጥራይ ኣይኮንካን ትርእየን። እዚ ኹሉ 
እንታይ ኣምጽኦ? ስለምንታይ? ብወገንና 
ክንርእዮ ከለና፡ ኣይርብርቡን ድዮም ኢና 
ንብል። 80 ዓመታት ከትዕቡና? ዘይንደልዮ 
ኲናት ብተደጋጋሚ ክእዉጁልና? 
ከም ሰባት ከም ህዝቢ ብሰላም ክንነብር 
ኣይፍቀደናን? ርግጽ እዩ፡ ንኣታቶም ፍቓድ 
ንሓተሉ ምኽንያት የለን። ግን ከም ዝኾነ 
ህዝቢ መሰል ኣሎና። ካብቲ ኤርትራ 
ንስትራተጂያዊ ረብሓታትና ኣይተገልግልን 
እያ ዝብልሉ፡ ክሳብ ሎሚ ዝኣወጅዎ 
ተኸታታሊ ኲናት ኣብ መወዳእጣ እንታይ 
እዩ ሞጎቱ? እቲ ተደጋጋሚ ፍሽለቶም’ከ 
ኣይምህሮምን ድዩ? ዝሑል ኲናት 
ተወዲኡ፣ እንኮ ቀጽራዊ ዝበሃል መጺኡ፡ 

ቅሩብ ኣይቅይሩን?
ብናትና ኣጠማምታ፡ እቲ ነዊሕ ዝኸደ 

ጸወታ ምስ ምብቃዕ ወያነ ተወዲኡ እዩ። 
game over ስቕ ኢልካ ብዛዕጎል ዝተዘርበ 
ዘረባ ኣይኮነን። ግን፡ ዝጠፈሸ ተጣልዓይ፡ 
ክረክብ እየ እናበለ ካብዚን ካብትን 
እናሸምጠጠን እናተለቀሐን ስለዝጻወት፡ እዘን 
ሰለስተ ፈተነታት ፈቲኖም። ዓቕሊ ጌርና ከኣ 
ዝግበኣና ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ወሲድና። 
ብድሕሪ ሕጂ ከምዚ ክመጽእ ኣይኽእልን 
እዩ ኢልና፡ ኣብ ሓንጎሎም ኣቲና እዚን እትን 
ክንብል ኣይንኽእልን። ግን ዓቢ ትምህርቲ 
ዝተኸስበሉ ተመክሮ እዩ ነይሩ። ሰለስቲኡ 
ደሚርካ ክትርእዮ ከለኻ። ልዕሊ ኩሉ ከኣ 
ምስ ፈደራል ሰራዊት ከም ሓደ ኣካል ኮይና 
ስለዝሰራሕና፡ ዓቢ ተመክሮ ቀሲምናሉ 
ኣለና። ኣብዚ ዞባዚ ሰላም ንምህናጽ ጽቡቕ 

ዘኽእል ተመክሮታት ተለዋዊጥና ኣለና 
ክንብል ንኽእል። እዚኣ ግን ዓባይ ሕማም 
ርእሲ እያ ንዓኣቶም። መርዘን እያ! ኣብ 
መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክህሉ 
ኣይደልዩን እዮም።  ከመይ ገይሮም 
የጣቑሱ? ከመይ ገይሮም የናቑቱ? ከመይ 
ገይሮም ነቲ ጉዳይ ይዘርግዎ? ሕጂ እውን 
ደቂሶም ክሓድሩ እዮም ኢልካ ኣይሕሰብን። 
ንኤርትራን ኢትዮጵያን ተባእስ፡ እቲ ባእሲ 
ኣብቲ ዞባ ዝህልዎ ጽልዋ ከኣ፡ ንኻልእ 
ጉዳያት መጣልዒ ይኸውን። ሶማል፡ ሱዳን፡ 
ደቡብ ሱዳን፡ ድላይካ በል ሓደ ብሓደ 
ትጻወተለን። እዚኣ፡ ሕጂ ኣጋጢማ ዘላ 
ንዓኣቶም ዓባይ ብድሆ እያ። “ታሪኻዊት 
ብደሆ’ያ” ይብላ ኣነ። ዝሓለፈ 80 ዓመታት 
ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣእዳው እናቐያየሩ 
ብኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጻዊቶም 
እዮም። ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ንዓኣቶም ኣብዚ ከባቢ ዘለዎ ኣገልግሎት 
መወዳእታ የብሉን። ን80 ዓመታት 
ዝሰርሑሉ ሕማም ወይ ወልፊ ድማ፡ ጽባሕ 
ድሕሪ ጽባሕ ክቕይርዎ እዮም ኢልካ 
ክትጽበ ኣይትኽእልን። ብኡ ሰንኪ ዝኽፈል 
ዘሎ ዕዳ መወዳእታ የብሉን። ኣብዚ ናይ 
ትማሊ ሰለስተ ዕንደራታት ጥራይ ዝተፈጥረ 
ክሳራ እዚ ኢልካ ክትግምቶ ኣይትኽእልን። 
ንድሕሪት ተመሊስካ ደሚርካ ክትርእዮ 
እንከለኻ እሞ ኸኣ ከቢድ እዩ። ንፍጻመታት 
ነጺልካ ክትርእዮ ከለኻ ነቲ ገዚፍ ስእሊ 
ስለዘይርእየካ፡ እዚ ሰለስተ ዕንደራታት ኣብ 
መቓን ናይቲ ዝነውሐ ተሞኩሮ ኣእቲኻ 
ክርአ ዘለዎ፡ ዓቢ ተመክሮ እዩ። ዓቢ 
ትምህርቲ ተወሲዱሉ ኣሎ።

                       ይቕጽል                       ይቕጽል
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ሓይልታት ምክልኻል፡ ኣብ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል

ጥዑምዝጊ ተስፋይ 

በርቃዊ ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ትሕቲ 
“ጽኑዕ መብጽዓ!” ዝብል ቴማ ንመበል 
33 ዓመት ኣብ ዝተኸብረሉ፡ ብመኮንን 
ሓበሬታን ጐስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል 
ዝቐረቡ መደባት፡ ነቲ ረዚን ናይ 
ዝኽሪ መዓልታት ድምቀት ካብ ዝሃቡ 
ትሕዝቶታት ኰይኖም ቀንዮም። 
ብመኮንን ሓበሬታን ጐስጓስን 

ሚኒስትሪ ምክልኻል ንዝኽሪ ፈንቅል 
ንምድማቕ ካብ ዝተዳለዉ መደባት፡ 
ውድድር ኵዕሶ ሰኪዐት ገምገም ባሕሪ 
ኣብ መንጎ 9 ጋንታታት ደቂ-ተባዕትዮን 
8 ጋንታታት ደቂ-ኣንስትዮን፡ ውድድር 
ምሕንባስ ኣብ መንጎ 9 ጋንታታት ደቂ-
ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን፡ ምርኢት 
ታሪኽ ጠቀስ ቅርጻን ቅብኣን፡ ከምኡ 
ድማ ጉያ ሓባር (Mass sport) 
ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ስፖርት 
ወተሃደር ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ።
ኣካል ናይ’ቲ ከበድቲ ብድሆታት 

ሰጊሩን ህይወት ከፊሉን ነዚ ስርሒት 
ክዉን ዝገበረ ገድሊ ኤርትራ ዝዀነ 
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ነዚ 
ኣደናቒ ስርሒት ንምድማቕን ናብ 
ዝቕጽል ወለዶ ንምትሕልላፍን፡ ኣብ 
ዓዓመቱ በብዓይነቶም መደባት ከቕርብ 
ጸኒሑ እዩ። ሎሚ ዓመት ድማ፡ ከም 
ወትሩ፡ ታሪኽ ጠቀስን ኣዘናጋዕቲን 
ትሕዝቶታቱ ብዝተወደበ መንገዲ 
ንምርኢት ብምቕራብ ካብ ተዓዘብቲ 
ኣድናቖት ክረክብ ክኢሉ ኣሎ።
ሓደ ካብ መደባቱ፡ ኣብ 10 ለካቲት፡ 

ጐድኒ ጐኒ’ቲ ኣብ’ቲ ዕለት ዝተኻየደን 
ብኽልቲኡ ጾታ ኤርትራውያን 
ኣትለታት ዓወት ዘመዝገቡሉን ጉያ 
ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ 2023፡ 
ብመኮንን ሓበሬታን ጐስጓስን ዝተወደበ 
ጉያ ሓባር (mass sport) እውን 
ተኻይዱ። እዚ “ምሕዝነት ብስፖርት” 
ካብ ዝብል መንፈስ ዝተሰላሰለ ሓባራዊ 
ጉያ፡ ካብ ጥዋለት ተበጊሱ ኣብ ቺነማ 
ኣይዳ እዩ ተዛዚሙ። ኣብ’ዚ ውድድር፡ 
ሓደ ዓይነት ማልያ ዝለበሱ፡ ገለ ድማ 
ብወተሃደራዊ ክዳን ሰራዊት ኤርትራ 
ዝማዕረጉ ልዕሊ 300 ኣባላት ሓይልታት 
ምክልኻል ተሳቲፎም።
ብተወሳኺ ኣብ ሰዓታት ረፍዲ፡ ነቲ 

ብስነ-ጥበባውያን ኣባላት ሓይልታት 
ምክልኻል ኤርትራ ዝተዳለወ ምርኢት 
ቅርጻን ቅብኣን፡ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ 
ኤርትራ ሜ/ጀነራል ሑመድ ኣሕመድ 
ካሪካረ፡ ብኣመሓደርቲ፡ ኣዘዝቲ 
ሰራዊትን ሓለፍቲ ህግደፍን ተሰንዩ 
ድሕሪ ምኽፋቱ፡ እናዞሩ ተዓዚቦምዎ። 
ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምርኢት፡ 
ኣብ ግዜ ዕግርግር 1975 ኣብ ወኪዱባ፡ 
መቓብር እንዳ ማርያም፡ ገጀረት፡ ዝባን 
ስንቀይ፡ ድርፎ፡ ዓዲ ባዃኮይ፡ ከምኡ 
ድማ ብዓፋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ 

ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣስመራን ካልኦት 
ቦታታትን ንዝተፈጸሙ ግፍዕታት 
ዝገልጹ ቅብኣታት፣ ህይወትን 
ጽንኩርነትን ገድሊ፡ ጥምረት ህዝብን 
ተጋደልትን ዝኣመሰሉን ትሕዝቶታት 
ዘንጸባርቑ ቅርጻታት ዝሓቖፈ እዩ። 
ብሕልፊ ንዕግርግር 1975 ዝምልከቱ 

ቅብኣታት፡ ልቢ ተዓዘብቲ ዝተንከፉ 
ንድሕሪት ተመሊሶም ንጨካን 
ግፍዕታት ገዛእቲ ሓይልታት ክድህስሱ 
ዝገበሩን ምዃኖም፡ ካብ ርእይቶታት 
ተዓዘብቲ ክንግንዘብ ክኢልና። ምርኢት 
ቅርጻን ቅብኣን መኮንን ሓበሬታን 
ጐስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ንሰለስተ 
መዓልታት ኣብ ዝጸንሓሉ፡ ኣዝዩ ብዙሕ 
ህዝቢ ተኸታቲሉዎ።
እቲ ብኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ 

ቀይሕ ባሕሪ ወ/ሮ ኣስመረት ኣብርሃ 
ዝተኸፍተ ውድድር ኵዕሶ መርበብ 
ገምገም ባሕሪ ሓይልታት ምክልኻል 
ድማ፡ ንሓሙሽተ መዓልታት ኣብ 
ጉርጉሱም ተኻይዱ። ድሕሪ ናይ 
ኣርባዕተ መዓልታት (ደብል ኢሊሚነሽን) 
(Double ilimination) ግጥማት፡ ኣብ 
መወዳእታ ንዋንጫ ዝተፋለማ ካብ 
ጋንታታት ደቂ-ኣንስትዮ ሓሬናን 
ሰንጥቕን እየን። ኣብ’ዚ ንሓሙሻይ 
ዓመቱ ዝካየድ ዘሎ ውድድር፡ 4 
ግዜ ጋንታ ሓሬና ክትዕወተሉ እንከላ፡ 
ሓንሳብ ድማ ጋንታ ዓንበርበብ ከም 
ዝተዓወተት ታሪኽ ናይ’ዚ ውድድር 
ይነግር። 
ኣብ’ዚ ናይ መወዳእታ ግጥም፡ ሓሬና 

ንሓሙሻይ ግዜኣ ብምዕዋት ቅያ 
ክትሰርሕ፡ ሰንጥቕ ድማ ንፈለማ እዋን 
ነታ ዋንጫ ኢዳ ከተንብረላ፡ ንተዓዘብቲ 
ዝመሰጠ ግጥም ኣካይደን። ኣብ 
መወዳእታ ሰንጥቕ ንሓሬና ብምስዓር 
ሻምፕዮን ኵዕሶ ሰኪዐት ገምገም ባሕሪ 
ሓይልታት ምክልኻል 2023 ኰይና። 
ካልኣይቲ ጋንታ ሓሬና ሳልሰይቲ 
ጋንታ ሳዋ ዕዉታት ኰይነን።
ውድድር ኵዕሶ መርበብ ገምገም ባሕሪ 

ደቂ-ተባዕትዮ ብውዕዉዕ መንፈስን 
ሓያሎ ደገፍትን ተሰንዩ ዝተኻየደ 
ዀይኑ፡ በብእዋኑ ንመጋጥምተን 
እናሰዓራ ንዋንጫ ዝቐረባ ጋንታ ሳዋን 
ሓሬናን እየን ኣብ መወዳእታ ኣብ 
ፍጻመ ተራኺበን። ኣብ’ዚ ሓያል 
ውድድር ዝተራእዮን ንተዓዘብቲ ሓፍ 
ኮፍ ዘበለን ርሱን ጸወታ፡ ጋንታ ሓሬና 
ንጋንታ ሳዋ ብምስዓር፡ ሻምፕዮን ኵዕሶ 
መርበብ ገምገም ባሕሪ ሓይልታት 
ምክልኻል 2023 ክትከውን በቒዓ። 
ጋንታ ሳዋ ካልኣይቲ፡ ጋንታ ዓምበርበብ 
ድማ ሳልሰይቲ ኰይነን ተዓዊተን።
ውድድር ምሕንባስ ጋንታታት 

ሓይልታት ምክልኻል እውን፡ ሓደ 
ካብ’ቶም ንዝኽሪ ቅጽበታዊ ስርሒት 
ፈንቅል ዘድመቑ መደባት ስፖርት እዩ። 
ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊትን ነበርቲ 
ከተማ ባጽዕን ድማ ተዓዚቦሞ። እቲ ኣብ 

ከባቢ ርእሲ ምድሪ ዝተኻየደ ውድድር 
ምሕንባስ፡ ንተጋጠምቲ ዝፈተነን ሓያል 
ምትህልላኽ ዘሰነዮን ኰይኑ፡ ኣብ ናይ 
50 ሜትሮ ምሕንባስ ደቂ-ኣንስትዮ፡ 
ቀዳመይቲ ሚለን ሃይለማርያም ካብ 
ጋንታ ዓምበርበብ፡ ካልኣይቲ ትዕግስቲ 
በላይ ካብ ጋንታ ሳዋ፡ ሳልሰይቲ ራህዋ 
ሃብቶም ካብ ጋንታ ሽዑላ ኰይነን 
ተዓዊተን። 
ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ደቂ-ኣንስትዮ፡ 

ቀዳመይቲ ክርስቲና ታደሰ ካብ ጋንታ 
በኒፈር፡ ካልኣይቲ ዮሃና ተስፋይ ካብ 
ጋንታ ሰንጥቕ፡ ሳልሰይቲ ርግኣት ተ/
ማርያም ካብ ጋንታ ሓሬና ክዕወታ 
ከለዋ፡ ኣብ ምጽማም ደቂ-ኣንስትዮ 
ቀዳመይቲ ሳሮን ተኽልኣብ ካብ ጋንታ 
ዓምበርበብ፡ ካልኣይቲ እንትሳር ስዒድ 
ካብ ጋንታ ብድሆ፡ ሳልሰይቲ ሳምራዊት 
ሓለፎም ካብ ጋንታ ሽዑላ ዕዉታት 
ኰይነን።
ውድድር ምሕንባስ ደቂ-ተባዕትዮ 

ንታሽዓይ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ኰይኑ፡ 
ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ-ተባዕትዮ፡ ቀዳማይ 
ማሕሙድ የሱፍ ካብ ጋንታ መኸተ፡ 
ካልኣይ ሳሙኤል ተስፋ ካብ ጋንታ 
ሓሬና፡ ሳልሳይ ኤቨን ገብረህይወት 
ካብ ጋንታ በኒፈር ንመወዳድርቶም 
ብምብላጽ ተዓዊቶም። ኣብ 200 
ሜትሮ ደቂ-ተባዕትዮ፡ ቀዳማይ 
ተመስገን የውሃንስ ካብ ጋንታ መኸተ፡ 
ካልኣይ ዜናዊ ተኽልኣብ ካብ ጋንታ 
ብድሆ፡ ሳልሳይ እዝራ ናትናኤል ካብ 
ጋንታ ሰንጥቕ ተዓወትቲ ኰይኖም።
ምጽማም ደቂ-ተባዕትዮ፡ ቀዳማይ 

ኣማን ደባስ ካብ ጋንታ ብድሆ፡ 
ካልኣይ ሲራክ ወልደሚካኤል ካብ 
ጋንታ መኸተ፡ ሳልሳይ ጀማል ኣዳል 
ካብ ጋንታ ቤኒፈር ዕዉታት ብምዃን 
ዛዚሞም።
ብደረጃ ጋንታ፡ ማለት ብውህሉል 

ነጥቢ፡ ካብ ጋንታታት ደቂ-ተባዕትዮ 
ጋንታ መኸተ ጎብለል ኰይና።  ክለባት 
ብድሆን በኒፈርን ድማ ብተኸታታሊ 
ስዒበናኣ። ብደረጃ ጋንታ ደቂ-ኣንስትዮ 
ብድምር ነጥቢ ቀዳመይቲ ክለብ 
ዓምበርበብ፡ ካልኣይቲ ክለብ በኒፈር፡ 
ሳልሰይቲ ክለብ ሰንጥቕ ብምዃን 
ውድድረን ፈጺመን። ብውልቂ ይኹን 
ብጋንታ ዝተዓወቱ ተወዳደርቲ ድማ 
ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሰራዊት፡ 
ዝተዳለወሎም ናይ ገንዘብን ዋንጫን 
ሽልማት ተቐቢሎም። 
ምድላዋት ንዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 

መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ኣብ ድምቀት መደባት 
ፈንቅል 2023 ዓቢ ድምቀት ደሚሩ 
ብጽፈት ተዛዚሙ።

ሪፖርታዥ

መኰነን ሓበሬታን ጐስጓስን ሚ/ምክልኻል



ሓዳስ   ኤርትራ

ስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤት
ዮሴፍ ሃይለማርያምዮሴፍ ሃይለማርያም

14 ለካቲት 2023 - ገጽ 5 መበል 32 ዓመት ቁ.143

ኣደይ ብሪ፡ ጸኒዐን ዘጽንዓ ናይ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ!ኣብ’ዛ ሞት ዕጫ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ 
ዝዀነላ ዓለም፡ ነዊሕ ዕድመ ምጽናሕ፡ 
ከም ፍሉይ ትዕድልትን ጸጋን እዩ 
ዝውሰድ። ብርግጽ ድማ ከምኡ እዩ። 
ነዊሕ ዕድመ፡ ተመኒኻን ጽዒርካን ዝርከብ 
ዘይኰነ፡ ትዕድልቲ ናይ ፈጣሪ እዩ። 
ቀጺልና እምበኣር፡ ተኻፋሊት ናይ’ዚ 
ትዕድልቲ ዝዀና ናይ ዕድመ በዓልቲ 
ጸጋ ኣደ ኢና ናባኹም ከነብለን። ኣደይ 
ብሪ ክፍለሚካኤል ዑቕባገርግሽ እየን 
ዝበሃላ። 
ማእከላይ ቁመት፡ ናብ ቺኮላታ ዝዛየደ 

ሕብሪ ቈርበትን ጽቡቕ መልክዕን ዘለወን 
ኣደይ ብሪ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ 
መንደፈራ፡ ዓጋማ ገዛ ሕድሩ ኣብ ዝተባህለ 
ዓዲ ተወሊደን ዝዓበያ እየን። ደቀን፡ 
ደቂ ደቀን፡ ደቆም ንደቂ ደቀን፡ ናእሽቱ 
ኣሕዋተን፡ ደቂ ኣሕዋተንን ኣሓተንን 
ናይ ቀረባ ቤተሰብን መተዓብይቲን ኣብ 
ዝተረኽብሉ ከኣ፡ ብ29 ጥሪ 2023 መበል 
100 ዓመተን ጸምቢለን ኣለዋ። ኵሎም 
ቤተሰበን ድማ፡ ቶርታ ብምቑራስን 
መግቢ ብምድላውን፡ “እንቋዕ መበል 
100 ዓመት ዕድሜኺ ክትጽምብሊ 
ኣብቅዓኪ” ብምባል፡ ሓጐሶም ክገልጹለንን 
ክዘናግዑን ውዒሎም። ኣደይ ብሪ እውን 
ኣብ’ቲ ጽምብል ዕድመ ብዘምጽኦ እርጋን 
ዝተሰነፋ ኣደ ኣይነበራን፣ ብዓቕመን 
እናሳዕስዓን ምስ ዝቐረበን ሰብ እናተሳእላን 
እየን ንመበል 100 ዓመተን ብሓጐስን 
ብፍሽኽታን ጸምቢለናኣ። 
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ናይ’ቲ ስድራቤት 

ፈሲሱ ዝነበረ ሓጐስን ደስታን፡ ኣብ ገጾም 
ይንጸባረቕ ነበረ። “ብረይ መዓረይ” 
እናበሉ ኵሎም ሓሓኒቖም ክስዕምወንን 
ክመናጠሉለንን ምስ ተዓዘብና ድማ፡ 
ኣብ ልዕሊኤን ማዕረ ክንደይ ፍቕሪ 
ከምዘለዎም ክንግንዘብ ኣይጸገመናን። 
ነቲ፡ ሓላዪትን ሓብሓቢትን በዓል ቤታን 
ደቃን፡ ደቂ ደቃን ኣሕዋታን ቤተ-ሰባን 
ምንባራ ዝነገሩና ባህርያታ፡ ሓቅነቱ ካብ’ቲ 
ህሞት ከነንብቦ ኣይተሸገርናን። ኣደይ 
ብሪ ናይ ብሓቂ ከም ስመን ‘ሜስ ብሪለ’ 
እየን። ዕላለን ከም ማይ ሰቲኻዮ ዘየጽምእ፡ 
ተፈታዊት፡ ተዋዛይት፡ ሰሓቒት፡ እንጌራ 
ሃብዎም በሃሊት…ኵሉ ናይ ኣደነት 
ባህርን ርህራሀን ዘንጸባርቐን ኣደ እየን። 
ኣደይ ብሪ፡ ተቐማጢት ኣኽርያ እንዳ 

ገብርኤል እየን። ኣብ’ቲ ምስ በዓል ቤተን 
ነፍ/ር ኣቶ ገብረመድህን ካሕሳይ ኰይኖም 
ዘጥረይዎ ገዛአን ድማ፡ ኣብ ትሕቲ እታ 
ካብ ስደት ጠቕሊላ ዝኣተወት ለምለም 
ዝተባህለት ዓባይ ጓለን እናተኣልያ 
ይነብራ። ዘይከም ዕድመኤን፡ ገይና ምስ 
ሓይለንን ኣእምሮአንን ዘለዋ ኣደይ ብሪ፡ 
ዝቐረበለን ዓይነት መግቢ እየን ዝበልዓ። 
ሰዓት ኣርባዕተን ፈረቓን ወጋሕታ 
ተንሲአን ድማ ናብ’ታ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኣ 
እትርከብ ቤተ-ክርስትያን እንዳ ገብርኤል 
ይኸዳ። ኣብ ገዛ እናተንቀሳቐሳ እውን 
ብዓቕመን ኢደን ይሕውሳ። ርኢኻ ናይ 
ብሓቂ ኢኻ ተስፋ እትገብር። “ወዲ 100 
ዓመት ከምዚ ኢሉ ዝወዛወዝ፡ ዝስሕቕ፡ 
ዝዛረብን ዝሰምዕን ዝንቀሳቐስን… 
እንተደኣ ኰይኑ፡ ንሕና’ውን ክንበጽሖ 
ንኽእል ኢና” እዩ ዝበለካ። 
ወዲ ሓወን ጸሃየ ተወልደ ክፍለሚካኤል፡ 

ነደይ ብሪ ከምዚ ክብል እዩ ክገልጸን 
ፈቲኑ። “ብረይ ንዓይ፡ ኵሉ እያ። ኣላዪት፡ 
ሓብሓቢትን ኣዕባይቲን ደቃን ቤተሰባን 
እያ። ኣብ ገዛኣ ደቃን ደቂ ደቃን ደቂ 

ኣደይ ብሪ ኣብ ንእስነተንኣደይ ብሪ ኣብ ንእስነተን

ኣደይ ብሪ ኣብ መበል 100 ዓመተንኣደይ ብሪ ኣብ መበል 100 ዓመተን

ኣሕዋታን ብጽቡቕ ኣልያ ዘዕበየትን ኣብ 
ዝብጻሕ ዘብጽሓትናን ኣደ እያ። ልዕሊ 
ማንም ሓወይ ሓፍተይ በሃሊት እያ። 
ደቂ ኣሕዋታን ኣሓታን ኣብ ኣስመራ 
እናሰርሑ ምስኣ ዘቐመጠትን ዘዕበየትን 
እያ። ነዚ ኵልና ብህይወት ስለዘለና፡ 
እንፈልጦን እንምስክሮን ሓቂ እዩ። 
ስለዚ፡ ብገዛኣ ገይሩ ዘይሓለፈ ቤተሰብ 
ስለዘይብልና፡ ንዅልና በዓልቲ ውዕለትና 
እያ። መዓስ እዚ ጥራይ፡ ብረይ ንጓና 
ከይተረፈ እያ ሓላዪትን ደንጋጺትን። 
ፈጣሪ ጥዕና ሂቡ ነዊሕ ዕድመ 
ዘጽግባ’ውን ብሓቂ ዝግበኣ እዩ። ስለዚ 
ብረይ ትንበረለይ እየ ዝብላ።” 
ኣደይ ብሪ፡ ጓል 13 ዓመት እንከለዋ 

እየን ተመርዕየን። ዝተመርዓዋሉ ግዜ 
ብትሬንታ ቹንኴ (1935) ኰይኑ፡ ጥልያን 
ኢትዮጵያ ዝወረረሉ እዩ። በዓል ቤተን 
ኣቦይ ገብረመድህን ካሕሳይ፡ ዓስከር 
ጥልያን ኰይኖም፡ ክሳብ ውሽጢ 
ኢትዮጵያን ሶማልን ዝኸድሉ’ዩ ነይሩ። 
ጌና ኣብ ዕስክርና እንከለዉ ቆጸራ መርዓ 
ስለዝኣኸለ፡ ኣደይ ብሪ ብዓርኪ ርእሰን 
እየን ካብ ዳስ ወጺአን ናብ እንዳ ሰብኣየን 
ከይደን። ኣቦይ ገብረመድህን ዕረፍቲ 
ተዋሂቡዎ ካብ ዕስክርና ምስ ተመልሰ 
ከኣ፡ ዳግማይ መርዓ ተገይሩ ንገዛኦም 
ወሲዶምወን። ኣደይ ብሪ፡ ሽዱሽተ 
ደቂ እየን ወሊደን። ንሳቶም ከኣ፡ ጓል 

ሓሙይሽተ ዓመት ምስ 
ኰነት ዝሞተተን ውነሽ 
ዝተባህለት ቦኹሪ ጓለን፡ 
ለምለም፡ ምሕረት፡ ትብለጽ፡ 
ጐይትኦም (ስዉእ)ን 
ኣለምን እዮም። ብዘይካ’ዚ 
ኣደይ ብሪ፡ በዓል ቤተን 
ኣቦይ ገብረመድህን 
ብወሰን ዝወለድዎም 
ዛይድ፡ ተኸስተን ወይኒን 
ዝበሃሉ ሰለስተ ደቂ፡ 
ህጻናት እንከለዉ ብግቡእ 
ተቐቢለን፡ ምስ ደቀን 
ዘዕበያ ለዋህ ኣደ እየን። 
ኣቦይ ገብረመድህን 
ብትሕዝቶ ዝሓሹን 
“ደቀይ ባዕለይ ከዕብን” 
በሃላይ ስለዝነበሩ’ውን፡ 
ኣደይ ብሪ ደቂ ሰብኣየን 
ከዕብያ ኣኽኢሉወን እዩ። 
መሲሎም ካብ ገዛ ክሳብ 
ዝወጽኡ ድማ፡ ከም ካብ 

ሓንቲ ማህጸን ዝተወልዱ፡ ምስ ደቀን 
ብፍቕርን ሓልዮትን ኣብ ሓደ መኣዲ 
ኣዕቢየናኦም። 
ኣቦይ ቀሺ ፍረዝጊ ገብረኣብ፡ ነደይ 

ብሪ ኣባት ነፍሰን እዮም። ብኸምዚ ድማ 
ይገልጽወን፡ “ኣደይ ብሪ ምስ ክቡር በዓል 
ቤተን ነፍ/ር ገብረመድህን ካሕሳይ፡ ኣብ 
ሓዳሮም ፈቃራት፡ ኣብ ቃል-ኪዳኖም 
ጽኑዓት፡ ኣብ’ዚ ከባቢና’ውን ኣብነታውያን 
ወለዲን እሙናት ኣባላት ቤተ-ክርስትያንን 
እዮም። ፍቕሪን ሓልዮትን ናይ’ዚ 
ስድራቤት ከኣ፡ ኣብ ደቆምን ደቂ ደቆምን 
ሓሊፉ ኣሎ። ስለዚ፡ ኣምላኽ ዕድመን 
ጥዕናን ሂቡ፡ እንቋዕ ናብ መበል መበል 
100 ዓመት ኣብጽሐን። ንሕና ከኣ፡ 
ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና፡ ከም ኣደይ 
ብሪ ብፍቕሪን ሓልዮትን ንነበር።”

ቀጺልና፡ ኩነታተን ንምፍታሽ፡ ምስ 
ኣደይ ብሪ ንእሽቶ ዕላል ኣካይድና ነይራ።
* እንቋዕ ኣሐጐሰክን ኣደይ ብሪ!እንቋዕ ኣሐጐሰክን ኣደይ ብሪ!
=> ሓጐስ ይሃብካ።
* እንታይ እዩ ኣኻኺቡና ዘሎ?እንታይ እዩ ኣኻኺቡና ዘሎ?
=> ብሩኻት ኰይንኩም። ንሕና ከኣ 

ደለየቲ ኰይንና ብሓንሳብ ተራኺብና 
ኣለና።
* ካባን ወርቂን ገይርክን ብሓቂ ኢኽን ካባን ወርቂን ገይርክን ብሓቂ ኢኽን 

ገሪምክን ዘለኽን? ገሪምክን ዘለኽን? 
=> እወ፡ ክንዳይ የብልዕኩም፡ ከይጸመወኒ 

ይሓልፎ ኣለኹ።
* ጓል ክንደይ ዓመት ተመርዒኽን?ጓል ክንደይ ዓመት ተመርዒኽን?
=> ጓል 13 ዓመት።
* ምስ በዓል ቤትክን ብኸመይ ምስ በዓል ቤትክን ብኸመይ 

ሓሊፍክናኦ? ሓሊፍክናኦ? 
=> ብስኒትን ፍቕሪን። ኣነ ከኣ ሕማቕ 

ኣይምልስን እየ፣ ሓዳር ስለዝደሊ ኵሉ 
ጸይረዮ’የ ዝኸይድ። የግዳ ካብ ሓዳሮም 
ወጻኢ ወስ ኢሎም ነይሮም….።
* እሞ እንታይ ደኣ ገበርክን?እሞ እንታይ ደኣ ገበርክን?
=> ሓያል ስለዝነበሩ እንተተዛሪበዮም 

ክሃርሙኒ እዮም ኢለ ዓቕሊ ገይረ። 
ነዚ ወለደይ ምስ ፈለጡ ግን፡ ዋሕስ 
ኣትኪሎሞም። ብግቡእ ይቐሬታ ሓቲቶም 
ከኣ፡ ‘ንኢሰ እንድየ በዲለ’ ኢሎም ወርቂ 
ኣስተሊኒ ክሒሶሙኒ፡ እነህልካ ክሳብ ሎሚ 
ኣሲረዮ ኣለኹ። 
* ጥዕናኽን ከመይ ኣለኽንጥዕናኽን ከመይ ኣለኽን
=> ፍርቂ ጐድነይን ምሕኩልተይን 

ስለዝሕመኒ፡ ዳርጋ ኣይናተይን እዩ። ሕጂ 
ክስዕስዕ እንድየ፡ ነዛ ምርኩስ ሒዘ ሓንከስ 
ክብል ክትርእየኒ ኢኻ።  
* ስዋ ትፈትዋ ኢኺን ኢሎሙኒ?ስዋ ትፈትዋ ኢኺን ኢሎሙኒ?
=> ስዋ ዝጸልእዶ ሃልዩ፡ እፈቱ እወ።
* ብፍሉይ ትበልዓኦ መግቢ ነይሩዶ?ብፍሉይ ትበልዓኦ መግቢ ነይሩዶ?
=> እኽሊ ዝበሃል ኣይጸልእን እየ 

ዝወደይ፣ የግዳ ዓቐነይ’የ ዝበልዕ።
* እንታይ ስለትገብራ ኢኽን ነዊሕ እንታይ ስለትገብራ ኢኽን ነዊሕ 

ዕድመ ጸኒሕክን?ዕድመ ጸኒሕክን?
=> ትዕድልቲ ፈጣሪ ኰይኑ። ሕጂ 

ግን፡ ካብ ኵሎም ኣሕዋተይን ስድራይን 
በይነይ ተሪፈ ስለዘለኹ፡ መዓልተይ 
የጸብቐለይ።
* በላ ናይ መበል 100 ዓመትክን ሓጐስ በላ ናይ መበል 100 ዓመትክን ሓጐስ 

እስከ ግለጻ?እስከ ግለጻ?
=> ንኣምላኸይ እየ ዘመስግን። ‘እዚኸ 

መን ይረኽቦ እዝጊ ዝሃቦ’ ድማ እብል።

ወ/ሮ ኣለም ገብረመድህን፡ ተቐማጢት 
ሃገረ ጀርመን ኰይና፡ ሕሳስ ልደ ጓለን 
እያ። ኣብ ጽምብል መበል 100 ዓመት 
ወላዲታ ድማ ተረኺባ ነይራ። ዓይኒ 
ወለዳ ኰይና ከይተሃርመት ብቐበጥበጥ 
ከምዝዓበየት’ውን ኣዕሊላትና። “ብረይ 
ብጣዕሚ ጥዕምቲ፡ ሕያወይቲን ንሰብ 
ትነብርን ኣብነታዊት ኣደ እያ። በሊዕካ 
ትጸግብ ኣይመስላን’ዩ። ፈቃር፡ ተኻፊላ 
እትበልዕ፡ ልዕሊ ኵሉ ንጽጉማት ብዓቕማ 
እትሕግዝ ኣደ እያ። ካብኣ ብዙሕ ባህሪ 
እየ ተማሂረ። ስለዚ፡ ፈጣሪ ዝግበኣ እዩ 
ሂብዋ እሞ፡ እንቋዕ ኣብ’ዚ ደስታ’ዚ 

ኣብጽሓኪ እብላ” ብምባል ከኣ ንወላዲታ 
ትገልጻ።   
ጓለን ትብለጽ ገብረመድህን ተቐማጢ 

ጸጸራት ድማ፡ “ኣደና ሕያወይቲ፡ 
መፍቀሪት ስድራቤትን ጐረባብቲን እያ። 
ልዕሊ ኵሉ ከኣ፡ መፍቀሪት ሓዳራን 

ደቃን ኣሕዋታን እያ። ኣብ’ዚ ዕድመ’ዚ 
ዘብጻሓ ድማ፡ ዘለዋ ፍቕርን ስኒትን እዩ’ሞ፡ 
እንቋዕ ሓጐሰኪ እየ ዝብላ” ብምባል፡ ካብ 
ወላዲታ ፍቕሪ ከምዝወረሰት ሓቢራትና። 
ጓለን ለምለም ገብረመድህን ተቐማጢት 

ኣኽርያ ብወገና፡ “ኣነ ኣብ ስዑድያ 
እየ ነይረ። ድሕሪ 25 ዓመት፡ ስድራይ 
ከልዕል ዓደይ ኣትየ። ቅድሚ 10 ዓመት 
ድማ ንኣቦይ ቀቢረ፡ ኣደይ ከኣ ብጽቡቕ 
የልዕል ኣለኹ። ብረይ ፈቃርን መኽበሪት 
ሰብን ኰይና እያ ኣዕብያትና። ሕጂ ከኣ፡ 
እርጋን ገዲፍካ ጥዕናኣ ምሉእ ኣሎ። 
ዝቐረብኩላ እያ ትበልዕን ትሰትን። ናይ 
ዕድመ በዓልቲ ጸጋ ኰይና ነዚ ኵሉ 
ምርኣያ፡ ፍረ ጻማኣ እዩ እሞ፡ ሓጐሰይ 
ወሰን የብሉን” ኢላትና።
ሕሳስ ልደ ሓወን ኣቶ ምሕረቱ 

ክፍለሚካኤል ተቐማጢ ኣኽርያ ከኣ፡ 
“ታሪኽ ኣብሻይ ጸብጺብካ ዝውዳእ 
ኣይኰነን። ንኵልና ዘዕበየትና ብርኽቲ 
ኣደ እያ። ምስ ቤተሰባ ሕውስቲን 
ፈታዊት ሰብን እያ። ከም’ቲ ናታ ዕድመን 
ጥዕናን ይሃበና” ክብል፡ ዝተሰምዖ ሓጐስ 
ይገልጽ።
ኣቶ ተስፋይ ተስፋማርያም ዑቕባት፡ 

ንኣብሻይ ብሪ ወዲ ሓሙታ እዩ። 
“ኣብሻይ ብሪ ከም ስማ ብዅሉ ምርቕቲ 
እያ፣ ኣምላኽ ዝግበኣ ዕድመ ስለዘሃባ፡ 
እንቋዕ ሓጐሰኪ እብላ። ሕጂ ከኣ፡ ኵልና 
ቤተሰብ ኣብ’ዚ ናታ ሓጐስ ኣሳቲፉና ዘሎ 
ፍቕራን ኣቀባብላኣን’ዩ። ከም ኵሎም 
ኤርትራውያን ወለዲ፡ ጐይትኦም ዝተባህለ 
ወዳ ንሓርነት ዘሰውአት መትከላዊት ኣደ 
እያ’ሞ፡ ሕጂ ከኣ እንቋዕ ንመበል 100 
ዓመትኪ ከተብዕሊ ኣብቅዓኪ እብላ” 
ክብል ይገልጸን። 
“ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ” ከም ዝበሃል፡ 

ኣደይ ብሪ ሓሚመ ጸሚመ ከይበላ 
ኣብ’ዚ ውሑዳት ጥራይ ዝካፈልዎ ደረጃ 
ዕድመ’ዚ ክበጽሓ ምኽኣለን፡ ናይ ብሓቂ 
ዓቢ ትዕድልቲን ምረቓን እዩ። እዚ ድማ፡ 
ውጽኢት ናይ’ቲ ኣብ ልዕሊ ሓዳረንን 
በዓል ቤተንን ዝነበረን ፍቕሪ፡ ኣኽብሮትን 
ጽንዓትን፣ ኣብ ልዕሊ ቤተሰበን፡ ጎረባብተንን 
ጽጉማት ወገናትን ዝነበረ ሓልዮትን 
ድንጋጸን እዩ’ሞ፡ ተኻፈልቲ ከም’ዚ ናተን 
ጸጋ መታን ክንከውን፡ ኣብ ንሓድሕድና 
እናተፋቐርናን እናተሓጋገዝናን ኣሰረን 
ንሓዝ።ኣደይ ብሪ ምስ’ቶም ዝፈረያኦም....ኣደይ ብሪ ምስ’ቶም ዝፈረያኦም....



ሓዳስ   ኤርትራ

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

 መበል 32 ዓመት ቁ.143

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣስመራ
ተወልደ ኣስመላሽ ምባል 
ተሪፉ፡ ተወልደ ምላሽ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ  1ይ 
መጋባእያ ቁ.32 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ኣቶ ኣብርሃም ተስፋሚካኤል 
ወልደሓዋርያት፡ ኣዴና ኣውዓለት 
ገብሩ ስብሃቱ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ርግኣት ይትባረኽ 
ተስፋሚካኤል፡ ተኸሳሲ ኣቶ ጴጥሮስ 
ካሕሳይ ኣስመሮም ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ድባርዋ

ወ/ሮ ግደይ ወልዱ ሃብተማርያም፡ 
በዓል-ቤተይ ሳሚኤል ገብረማርያም 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መስለይ ይተሓለወለይ፡ 5 
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ከሳሲት ወ/ሮ ዮዲት ፍስሃየ ኣሰፋው፡  
ተኸሳሲ ዮሴፍ ኣርኣያ ይሕደጎ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን6/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ወ/ሮ ምብራቕ ገብሩ ኣስገዶም፡ 
በዓል-ቤተይ ዮውሃንስ ኣብርሃ 
ዓስቡ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መስለይ ይተሓለወለይ፡ 
10 ደቅና ድማ  ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

መዓሾ ዘርኦም ዝግታ ምባል 
ተሪፉ፡ መዓሾ ዘርኡ ዝግታ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ

ከሳሲት ወ/ሮ ሄለን ተወልደ 
ክብርኣብ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ኣቤል 
ገብረእግዚኣብሄር ተስፋንኪኤል ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን6/3/23 

ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ከሳሲት ወ/ሮ ራህዋ መንግስትኣብ 
እምባየ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ሙሴ ምስግና 
መሓሪ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማዕረባ

ኣመልካቲት ወ/ሪት መርሃዊት 
ተስፋገርግስ ተድላ፡ ወ/ሮ ኣበባ 
ተስፋይ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ 
ተስፋገርግስ ተድላ ስለዝዓረፈ፡ 
ብጽሒተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ሃብቲ ንጓለይ መርሃዊት 
ተስፋገርግስ ኢለን ቅድሚ ሞተን 
ስለዝተላበዋ፡ ሕጂ ግን ስለዝዓረፋ፡ 
ለበዋ ይጽደቐለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸሮና

ወ/ሮ ሓዳስ ጎይትኦም ገብረስላሴ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ በርሁ ተስፋማርያም 
ባህሉ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓረዛ

ወ/ሮ ጅራ ጴጥሮስ ኣብርሃ፡ በዓል-
ቤተይ ገብረመድህን ገብረሂወት 
ሓጐስ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መስለይ ይተሓለወለይ፡ 
ኣብ ባንኪ ባይቲ ኤርትራ ብቁ/
ሕሳብ 23863,4 ዘቐመጦ ገንዘብ፡ 
እቲ ቡክ ናብ ስመይ  ክሰጋገረለይ፡ 
6 ደቅና ድማ  ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን8/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሱር ምሕራም 
ጊደ

ወ/ሮ ሓበን ፍስሃጼን ተስፋሚካኤል፡ 
በዓል-ቤተይ ኣቶ መዓሾ ሓድጉ 
ተኽለ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን30/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ በርበረ

ወ/ሮ ዓሻ ዕመር መሓመድ ሓያ፡ 
በዓል-ቤተይ ኣቶ ስዒድ ኣቦከር 
ሮሞዳን ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 6 
ደቀይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ከምኡ’ውን 

ሃብቲ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገርጠጢ

ወ/ሮ ሂወት ገብረክርስቶስ 
በርሀ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ የውሃንስ 
ገብረትንሳኤ ተስፋንኪኤል 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7ደቁ ድማ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ጉልቲ

ኣስቴር መንግስትኣብ 
ገብረዝጊኣብሄር፡ በዓል-ቤተይ ላይነ 
ሃበ ነጋሽ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
10 ደቀይ ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን25/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

ወ/ሮ ልችያ መልኣከ ታፍላ፡ 
ተጸዋዒ ኣቶ ዳምር ጋይም ሃይለ 
ብቤተ ዘመድ ሽማግለታት ብወገን 
ጓል ጥራይ ዝተወሃበኒ ናይ ሞግዚት 
ሽመት ብዛዕባ ት/ዕድመ ደቀይ 
1.ሳሚኤል ዳምር 2. ስምኦን ዳምር 
ዝምልከት ብቤት ፍርዲ ይጽደቐለይ 
ስለዝበለት፣  ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

መሰለም መሓመድ ሱሌማን ምባል 
ተሪፉ፡ መሰለም መሓመድ ሱሌማን 
ስዒድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣቑርደት

ወ/ሮ ሓዳስ ተኽላይ ይክኣሎ፡ 
በዓል-ቤተይ ተስፋልደት ሃብተጼን 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና 
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ-ባርካ 
ባረንቱ

ይግ/በሃሊት ዊንታ ደበሳይ ብወኪላ 
ደበሳይ ገ/መስቀል፡ መልሲ ወሃቢ 
ኣቶ ንጉሰ ዘርኣጋብር ሃብተ ብይግ/
በሃሊት ዊንታ ደበሳይ ገብረመስቀል 
ንዝቐረበልካ ይግባይ መረረ 
ክትምልስ ን16/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ሽዕብ ሰውራ ዓዲ 
ዑመር ተሰነይ

ናዝሬት መብራህቱ ኣበበ፡ ኣቦይ 
መብራህቱ ኣበበ ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣስመረት ይሕደጎ ነጸርኣብ፡ በዓል-
ቤተይ ተስፋይ ኣስገዶም ስለዝዓረፈ፡ 

ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ቤት-ፍርዲ ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ ዓሰብ

ሑመድ ኣሕመድ ሑሴን ምባል 
ተሪፉ፡ መሓመድ ኣሕመድ ሑሴን 
ተባሂሉ ይተኣረምለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ካብ ወላዲተይ ነፍ/ምጽላል መኮነን መዘንግያ ብውርሲ ዝረኸብክዎ ኣብ ምም/ን/
ዞባ ኣባሻውል ዞባ 07 ምም/18 ጎደና ደጃ/ተስፋማርያም ቁጽሪ ገዛ 43 ዝርከብ 
ስፍሓት 68.90 ት/ሜትሮ ብኮምሽን ኣባይቲ ዋንነት ደብተር ቁጽሪ 112449 
መወከሲ ቁጽሪ 111373 ብስም ወላዲተይ ዝተመዝገበ ኣብ ውሽጢ ቀንዲ 2ተ 
ሓጋዚ ሓደ ክፍልታት ዝተሰርሓሉ ብውርሲ ዝረኸብክዎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ገዛ ናብ ስመይ ክመሓላለፈለይ ስለዝደለኹ፡ እቃወም’የ ዝብል ወገን እንተሎ ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ (ሓደ ወርሒ) ኣብ 
ቤ/ጽ/ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ንብረት መመዝገቢ (ካዳስትራል ኦፊስን) ይቕረብ።

መልኣከ ገብረመስቀል ሓደገ

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ መሰለሽ ኣብርሃ ወረ/ነፍ የማነ ከፈላ ብፍ/በ/
ዕዳ ወረ/ነፍ መሰለሽ ኣብርሃ ሙሉጌታ ከፈላ+2 ብዝተፈጠረ ናይ ውርሻ ክርክር፡ 
ንብረት ወረስቲ ዝኾነ ገዛ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ኣባሻውል ጎደና 
ማርሳ ዕዲ-119 ፕሎት 53 ቁ/ፓርቸላ E ምስክር ወረቐት 116907 መወከሲ 
ቁ/106020 ብስም ነፍ/ሪት መሰለሽ ኣብርሃ ሳህለ ዝተመዝገበ ኣብ 65.19 ት/ሜ 
ዝተደኮነ 3 ቀንዲ ክፍልን 2 ሓገዝቲ ክፍልን ዝሓዘ ኣብ (ኣባሻውል ጥቓ ዛኪ 
ሙዚቃ ቤት ዘሎ መንበሪ ገዛ) ብሓራጅ ተሸይጡ መምቅሊቶም ይውሰዱ ኢሉ 
ቤት ፍርዲ ስለ ዝኣዘዘ፡ እዚ ዝተጠቕሰ ገዛ ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 85,051.05 
(ሰማንያን ሓሙሽተ ሽሕን ሓምሳን ሓደን 05%) ናቕፋ ተገሚቱ ስለዘሎ፡ ክወዳደር 
ዝደሊ፡ ካብ ዝቐረበ ግምት 1/4 ብስም ሕሳብ ፈጻሚ ፍርዲ ሲፒኦ ብምስራሕ 
ወይ ቡክ ሕሳብ ሒዙ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር 
ይኽእል። ተወዳዳሪ ቅድሚ ዕለት ጨረታ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ዘሎ፡ ክበጽሖ 
ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብቑጽርን ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ ዓሺጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቤ/ጽ/
ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ/62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ፡ ጨረታ ደው ኣይብልን እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/65 ብምቕራብ ክውከስ 
ይኽእል።

ዕለት ሓራጅ፡  3፡00-4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን መጋባእያ ቁ/27

 ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ
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ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ

ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ. 
ንምፍላጥ ናብ ሃገርዊ ማሕበር ብድሆ 
ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብተሌፎን 
ደውሉ።

ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ 8፣00-12፣00 ቅ.ቀትሪ 
ምሸት ድማ ካብ 2፣00 – 6፣00 ድ.ቀትሪ ብቁ. ስልኪ 110179 ደውሉ።

ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፣ E-Mail; bidhonational@gmail.com

ስቕታ ጎዳኢ እዩ ደውሉ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!  



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
14 ለካቲት 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.143

ኤርትራ፡ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2023 ኮይና
ሄኖክ፡ ክብሩን ክብሪ ሃገሩን ዓቂቡ

ኤርትራ፡ ፈለማ ኣብ 2010 ብመንገዲ ዳኒኤል 
ተኽለሃይማኖት ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ 
ኣፍሪቃ ኮይና። ኣከታቲላ ድማ፡ ኣብ 2011ን 
12ን ብናትናኤል ብርሃነ ዘውዲ ሻምፕዮንነት 
ለቢሳ። በዚ ዘይተሓጽረ ጉዕዞኣ፡ ሕድሪ ዝተቐበለ 
ተስፎም ዑቕባማሪያም ኣብ 2013ን 16ን ልዕሊ 
ኹለን ሃገራት ናይ’ቲ ኣህጉር ሰሪዑዋ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ንሓንቲ ዓመት ጥራይ (ኣብ 2017) ብደቡብ 
ኣፍሪቃ ዝተበልጸት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 

ብሽክለታ ኤርትራ፡ በቶም ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ 
በቶም ኣግማል ቀይሕ-ባሕሪ ተባሂሎም ዝጽውዑ 
ኣባላታ፡ ኣከታቲላ ኣብ 2018ን 19ን ብመንገዲ - 
ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄርን መኽሰብ ደበሳይን 
ነታ ኣርባዕተ ዝሕብራ ባንዴራኣ ከተንበልብላ 
ኣይተኣገመትን። ሕጂ’ውን፡ ንመቐናቕንታ 
ሃገራት ንሓንቲ ዓመት ጥራይ ጸብለል ክብላ 
ዘፍቀደት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 
ኤርትራ፡ ኣብ 2022 ብመንገዲ ሄኖክ 
ምሉእብርሃን ደጊማ መሪሕነት ድሕሪ ምርካባ፡ 
ሎሚ ዓመት 2023 ድማ፡ ንኻልኣይ ግዜኣ 
ኣከታቲላ በዚ ተቐዳዳማይ ከም ላህመት ጸብለል 

ኢላ ኣላ - ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 
ኤርትራ።
 ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ፡ 

ሎሚ ዓመት ንመበል 19 ግዜኡ ኣብ ጋና 
ክካየድ ምቕናዩ ይፍለጥ። ናይ ደቂ 
ተባዕትዮ ጋንታ ጥራይ ሒዛ ዝኸደት 
ኤርትራ ድማ፡ ብኣጋኡ ሓንቲ ካብተን 
ሻምፕዮን ክኾና ይኽእላ እየን ዝተባህለ 
ጋንታታት ክትክውን ግድን እዩ ነይሩ። 
ምኽንያቱ፡ እዛ ጋንታ፡ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 
ሻምፕዮን ብምንባራ፡ ክንዮ’ኡ ከኣ፡ ካብ 
2010 ጀሚራ ብዘይካ ኣብ ሰለስተ እዋናት 
ብደቡብ ኣፍሪቃ ምብላጻ፡ ኣብ ዝተረፉ 
ሸሞንተ ዓመታት ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዛ፡ 
ዓቢ ቆላሕታ ክትረክብ ዘኽእላ እዩ።
 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ ግና፡ እዛ ሃገራዊት 

ጋንታ፡ ኣብቲ ናይ ፈለማ ውድድራ - 
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር፡ ካልአይቲ 
ብምውጻኣ፡ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብሪ 
ካብ ምዕቃብ ተሰናኺላ እያ። ኤርትራ፡ 

ኣብዚ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ሰለስተ 
ግዜ (ክልተ ግዜ ብደቡብ ኣፍሪቃ፡ ሎሚ ዓመት 
ከኣ ብኣልጀሪያ) ጥራይ እያ ተሳዒራ። ነዚ 
ካብ 2009 ዝተኣታተወ ውድድር፡ ን10 ግዜ 
- 2010፡ 2011፡ 2012፡ 2013፡ 2015፡ 2016፡ 
2017፡ 2018፡ 2019፡ 2022 ተዓዊታትሉ እያ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር 
ሄኖክ ምሉእብርሃን ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ፡ 
ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት 
ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ምዃኑ ይዝከር። እቲ 
ዝዓበየ ዕማም ግና፡ ትማሊ እዩ ነይሩ።
 ኣብዛ መዛዘሚት ውድድር፡ ብገዳይም 

ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነን ሜሮን ተሸመን 
ዝቕለሱ ዝነበሩ ኣባላት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ፡ 
ዳርጋ ንዝበዝሐ ኪሎ ሜተር ከምዝመርሕዎ 
ይግለጽ። ኪሎሜትራት እናተወድአ ኣብ 
ዝኸደሉ’ውን፡ ንምቕላስ እዚ ውድድር 
ኣሕሊፎም ክህቡ ዘይመረጹ እዞም ተቐዳደምቲ፡ 
ነቲ ኣብ ሽዃ (ቮላታ) ክዕወት ዝኽእል ሄኖክ፡ 

ዝግባእ ቦታ ንምውዳድ ከምዝሰርሑ ይሕበር። 
ዩኤል ሃብተኣብ፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፡ ሚልኪያስ 
ቅዱስ፡ ኤፍሬም ገብረሂወትን ናሆም ዘርኣይን 

እውን፡ ዕማሞም ብዝግባእ ከምዝተዋጽኡ 
ይግለጽ። መዛዘሚ ሕንጻጽ ቀዲምካ ንምርጋጽ 
ኣብ ዝተገበረ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ድማ፡ 
ሄኖክ ምሉእብርሃን ንመወዳድርቱ ኣላሽ ኣቢሉ 
ተዓዊቱ።

 በዚ ውጽኢት፡ ሄኖክ፡ ኣከታቲሉ ሻምፕዮን 
ክኸውን እንከሎ፡ ምስ ታሪኽ እቲ ኣብ 
2011ን 2012ን ኣከታቲሉ ሻምፕዮን ዝኾነ 
- ናትናኤል ብርሃነ ተመዓራርዩ። ኣብዚ 
ውድድር፡ ብዘይካ እዞም ኤርትራውያን 
ተቐዳደምቲ፡ ኣከታቲሉ ሻምፕዮን ዝኾነ 
የለን። ብተወሳኺ፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፡ ኣብ 
ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ደረጃ 
ሒዙ ኣሎ። ብዓቢኡ ከኣ፡ ሃገራዊት ጋንታ 
ኤርትራ፡ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ 
ሻርም ኣል-ሸክ ግብጺ ዝሰነደቶ ክብሪ፡ ኣብ 
ክተማ ኣክራ - ጋና እውን ክትዕቅቦ ክኢላ 
ኣላ።

መዳለዊ ግጥማት ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል ተኻዪዱ
ንመዳለዊ ሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ 

ማእከል 2022-23፡  ዝሓለፈ ሰንበት ምሕዝነታዊ 
ጸወታ ኣብ ሜዳ ቦቸፊላ ተሰላሲሉ።
 ኣብቲ መዓልቲ፡ ፈለማ ናይ ካልኣይ 

ዲቪዥን ጋንታታት ደቂ-ኣንስትዮ ሳሊናን 
ሮያልስን እየን ተጋጢመን - ጸወታ ድማ 
ብዓወት ሮያልስ 26ብ0 ተዛዚሙ። ኣባላት 
ናይዛ ጋንታ፡ ኣድያም ኣርኣያን ሲሞና ዓወትን 
ከኣ፡ 12ን 10ን ሸቶታት ኣመዝጊበን።
 ቀጺለን፡ ዝተጋጠማ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን 

ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ሰገንን ሓሬናን 
እየን። ተጻወትቲ ጋንታ ሰገን ኣብ 90ታትን 
ከምኡ’ውን ኣብ 2011ን ብጋንታ ይከኣሎን 
መጓዓዝያን ዝፍለጣ ዝነበራ ብሉጻት ተጻወትቲ 
ከም - ፌቨን ኣብራሃ፡ ፍዮሪ ተስፎም፡ ሰናይት 
ነጋሲ (ጓል ነጋሲ)፡ ሩማና ኣስመሮም፡ ናጽነት 
መኮነን፡ ዊንታ ተስፋይን ካልኦትን፡ ብገዲም 

መደብ ጸወታ
ሎሚሎሚ

ሻምፕዮንስ ሊግሻምፕዮንስ ሊግ
  ሰዓት 11፡00 ምሸት
ፒኤስጂ - ባየር ሙኒክ 
ኤሲ ሚላን - ቶተንሃም

ተጻዋቲት ነበር ናይ ሕጂ ኣሰልጣኒት ሃና ሃይለ 
ተመሪሐን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ሜዳ 
ቦቸፊላ ብምምላሰን፡ ነቲ ግጥም መቐረት 
ኮይንዎ እዩ። 
 እተን ኣብ ጸወታ ዘይተጋየሻ ተጻወትቲ 

ጋንታ ሰገን፡ ብፌቨን እናተቐለሳ ጽቡቕ 
ምንቅስቓስ ኣርእየን። ብልዑል ሞራል ደገፍቲ 
ተዓጂበን ድማ ነቲ ግጥም 22ብ18 ብዝኾነ 
ውጽኢት ተዓዊተናሉ። ኣብዛ ግጥም፡ ፌቨን 
- ሸሞንተ ሸቶታት ከተመዝግብ እንከላ፡ ጓል 
ጋንታኣ ፍዮሪ ከኣ ብልጽቲ ተጻዋቲት ኮይና 
ውዒላ። እዘን ተጻወትቲ ብዝገብረኦ ተሳትፎ 
ክምጐሳ ዝግበአን እዩ።
 ኣብ መዛዘሚ እታ ዕለት፡ ምምሕዳር ኣርባዕተ 

ኣስመራ (ጋንታ ክሪስታል) ኣንጻር ሓሬና እየን 
ተራኺበን። እቲ ብኽልቲኡ ወገን ጽቡቕ 
ምንቅስቓስ ዝተራእየሉ ጸወታ፣ ክሳብ ሳልሰይቲ 

ርብዒ (ኳርተር) 
ብ መ ሪ ሕ ነ ት 
ኣርባዕተ ኣስመራ 
እኳ ይቕለስ 
እ ን ተ ነ በ ረ ፡ 
መወዳእታኡስ 
ሓሬና እያ 62ብ41 
ተዓዊታትሉ። 
ኣባላታ ናሆም 
ተኪኤን ኣቤል 
ዘርኡን ከኣ፡ 
ብቕደም ተኸተል 
15ን 12ን ሸቶታት 
ኣመዝጊቦም።  

 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ምም/ኣርባዕተ 
ኣስመራ፡ ንመጀመሪያ ግዜ ኣብ ቀዳማይ 
ዲቪዥን ዝነጥፉ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ 
ክሪስታል፡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ጋንታ ጋላክሲ 
ምጥርናፋ፡ ህዝባዊ ርክባት ናይ’ቲ ውድድር 
ሓቢሩ።

ፒኤስጂ - ባየር ሙኒክ
ሻምፕዮን ክለባት ፈረንሳን ጀርመንን ዝኾና 

- ፒኤስጅን ባየር ሙኒክን፡ ሎሚ ምሸት፡ ናይ 
ቀዳማይ እግሪ ዙር 16 ግጥማት ሻምፕዮንስ 
ሊግ ጸወታ ንምክያድ ኣብ ሜዳ ፓሪስ ደስ 
ፕሪንሰስ ዘካይዳኦ ጸወታ ብኣጋኡ ኣቓልቦ 
ረኺቡ ኣሎ። 
 ኣብ ሜዳኣ እትጻወት ፒኤስጂ፡ ነዛ ወቕቲ፡ 

ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዘቝጸረ ጽዋእ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ናይ ምዕታር ሕልሚ ከተግህደላ 
ተተስፍያ ኣላ። እዛ ፓሪሳዊት ጋንታ፡ ኣብ 
2019-20 ኣብ ፍጻመ ጸወታ እዚ ውድድር 
በጺሓ፡ በዛ ሎሚ ምሸት እትፋለማ ክለብ 
1ብ0 ብምስዓራ፡ ኣብ ድርኵኺት በጺሑ 
ዝነበረ ሕልማ ከምዝበነነ ይዝከር። 
 ፒኤስጂ፡ ናብዛ ግጥም ኣብ ክልተ 

ተኸታተልቲ ጸወታ ተሳዒራን ወሰንቲ 
ተጻወትታ ከሲራን እያ ክትኣቱ። ዝሓለፈ 
ሰሙን፡ ካብ ዋንጫ ፈረንሳ ብማርሴ 
ድሕሪ ምግላፋ፡ ቀዳም ምሸት ከኣ፡ ኣብ 
ናይ ሊግ ጸወታ ብሞናኮ 3ብ1 ተሳዒራ። 
ኣብዛ ምሸት ከኣ፡ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ 
ክልተ ግጥማት ዝኸበደ ብድሆ ከምዝጽበያ 
ተንተንቲ ይእምቱ።
 ብዓላሚ ጋልቴር እትቕለስ እዛ ጋንታ፡ 

ኣብ ምድባ ብበነፊካ ተበሊጻ ካልኣይ ደረጃ 
ሒዛ ብምሕላፋ እያ፡ ኣብዛ ናይ ኣውዲቕካ 
ምሕላፍ ኣንጻር ባየር ክትፋጠጥ ተቐሲባ ዘላ። 
ብመንጽሩ፡ በነፊካ፡ ኣብዛ ናይ ዙር 16 ግጥም 
እታ ዝፈዀሰት መጋጥምቲ በጺሑዋ ኣሎ 
- ክለብ ብሩግ። በዚ ኮይኑ በቲ፡ እዛ ጋንታ፡ 
ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜኣ ካብ ዙር 16 
ንኸይትግለፍ፡ ናይ ክልተ እግሪ ከቢድ ጸወታ 
ይጽበያ ኣሎ። ፒኤስጂ፡ ዝሓለፈ ዓመት 
ዋላ’ኳ ቀዲማ ኣብ ሜዳኣ ንሪያል ማድሪድ 
1ብ0 እንተሰዓረታ፡ ኣብ ካልኣይ እግሪ 3ብ1 
ብምስናፋ ግና፡ ብኣጋኡ ክትእለ ተገዲዳ እያ። 
 ይዅን እምበር፡ መራሒት ሊግ 1 

ፈረንሳ ዘላ ፒኤስጂ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሽድሽተ 
ግጥማት ኣብ ሜዳኣ ዘካየደቶም ናይ ዙር 
16 ግጥማት፡ ኣብ ኩሉ ተዓዊታ እያ። ገለ 
ካብተን ዝሰዓረተን ክለባት ድማ፡ ሪያል 
ማድሪድ፡ ማን ሲቲን ጁቬንቱስን እየን። ኣብዛ 
ሻውዐይቲ ግጥምከ . . .? ብዘይካ’ዚ፡ ኣንጻር 
እዛ ጀርመናዊት ክለብ ኣብ ሜዳኣ ዘካየደትን 
ሓሙሽተ ጸወታታት ኣብ ኣርባዕተ ክትዕወት 
ከላ፡ ኣብ ሓንቲ ጥራይ ተሳዒራ። 
 ብመንጽሩ፡ ባየር ሙኒክ፡ ሎሚ ዓመት 

ንሻውዓይ ግዜኣ ነዛ ዓባይ ኤውሮጳዊት ጽዋእ 
ከተልዕላ ዓቢ ትልሚ ከምዘለዋ ይግለጽ። 
እዛ ጀርመናዊት ክለብ፡ ሻድሸይቲ ዋንጫኣ 
ንፒኤስጂ ኣብ 2020 ስዒራ ምዕታራ ይዝከር። 
 ‘ባቫሪያ’ ዝብል ቅጽል ዘለዋ እዛ ክለብ፡ 

ኣብ 17 መስከረም ብኣጉስቡርግ 1ብ0 
ድሕሪ ምስዓራ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ 19 ግጥማት 
ከይተረትዐት ኣብ ምግስጋስ ትርከብ። 
ብፍላይ፡ ኣብ ናይ ምድብ ግጥማት ናይዚ 
ውድድር፡ ንኹሉ ጸወታታት ክትዕወተሉ 
ክኢላ እያ። ነተን ብኣጋኡ መወዳድርታ 
ክኾና ይኽእላ እየን ዝተባህላ ባርሴሎናን 
ኢንተሚላንን ከኣ፡ ኣብ ክልቲኡ እግሪ 
ክትስዕረን ብዘይምጽጋማ፡ ንህሉው ጽቡቕ 
ኣቃውማኣ ዝምስክር እዩ። ባየር፡ ኣብቲ ናይ 
ምድብ ግጥማት፡ 18 ሸቶታት ከተመዝግብ 
እንከላ፡ ክልተ ጥራይ እዩ ተመዝጊቡዋ። በዚ 
ድማ፡ እታ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበት ኮይና 
እያ፡ ናብዛ ናይ ሎሚ ምሸት መድረኽ በጺሓ 
ዘላ። ብሓፈሻ፡ ኣብዛ ወቕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ 
ውድድራት 96 ሸቶታት ኣመዝጊባ 
ብምህላዋ፡ ልዕሊ ዝኾነት ኤውሮጳት ክለብ 
ጸብለል ኢላ ትርከብ።
 ኣብ መዳይ ህሉው ጥዕና ተጻወትቲ፡ 

ፒኤስጂ፡ ነቶም ዝሓለፈ ቀዳም ብሰንኪ 
መጉዳእቲ ዝኸሰረቶም - ሜሲን ቬራቲን 
ክትጥቀመሎም ምዃና ይንገር። እዚ ከኣ፡ ነቲ 

ብገለ ተኣምር እንተዘይኮይኑ፡ ብሰሪ መጉዳእቲ 
ንምባፐ ከምዘይጥቀመሉ ዝግለጽ ዓላሚ ናይዛ 
ጋንታ፡ እፎይታ ዝህብ እዩ። ኣንጻር ሞናኮ ኣብ 
መንበር ተቐየርቲ ዝነበሩ - ሓኪሚ፡ መንደዝን 
ራሞስን፡ ከምኡ’ውን፡ ብሰንኪ ሕማም ኣብ 
ዝሓለፈ ሳምንቲ ዝበዀረ ፋቢያ ሩዩዝ፡ 
ቀዲሞም ክስለፉ ይግመት። እንተ ሙኬለን 
ሳንቸዝን ግና፡ ምስ ምባፐ፡ ኣብ ክፍሊ ሕክምና 
ዝጸንሑ እዮም - ብመሰረት ጸብጻባት።  
 11 ተኸታታሊ ዋንጫ ቡንደስሊጋ 

ንምዕታር ትጽዕት ዘላ ባየር ብወገና፡ ኣቐዲማ 
ንሓላዊ ልዳት ኑየር ከሲራቶ ጸኒሓ እያ። 
ሀርናንደዝ፡ ማነን ማዝራዋይን እውን 
ኣገልግሎት ከምዘይህቡ ይግለጽ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ዝሓለፈ ቀዳም 3ብ0 ኣብ ዝተዓወተትሉ 
ጸወታ፡ ብሰንኪ ናይ ፈርሲ ዳንጋ መጕዳእቲ 
ተቐይሩ ዝወጸ - ሙለር፡ ኣጠራጣሪ እዩ - 
ዓላሚኡ ምናልባት ናይ ኮንዶኾን ስጉምቲ 
እንተዘይወሲዱ። ባየር፡ ኣብዛ ጸወታ 
እንተተዓዊታ፡ ኣብ ታሪኽ እዚ ውድድር 
ንኻልኣይ ግዜኡ ኣብ ቀዳሞት ሸውዓተ 
ግጥማት (ንሽዱሽተ ናይ ምድብ ግጥማት 
ተዓዊታትሉ እያ) ክትዕወት ክትበቅዕ እያ። 
ነዚ ታሪኽ ቀዲማ ኣብ ዓመተ-ስፖርት 2019-
20 ሰሪሓቶ እያ። 
 በዚ ይዅን በቲ፡ ኣብ ምጅማር እዚ 

ውድድር ብኣጋኡ ነዛ ጽዋእ ከልዕላኣ 
ዝተገመታ ክለባት ፒኤስጂን ባየርን፡ በዘን 
ክልተ እግሪ ግጥማት፡ ናይ ሓንቲአን ዕምሪ 
ክቝጸ ናይ ግድን እዩ። እዘን ክለባት፡ 
ኣቐዲመን ኣብ 11 ግጥማት ዝተራኸባ 
ኮይነን፡ ፒኤስጂ ኣብ ሽዱሽተ ባየር ከኣ 
ኣብ ሓሙሽተ ተዓዊተን። ኣብዛ መበል 12 
ግጥመንከ . . .?
 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብዛ ምሸት፡ 

ሻምፕዮን ክለባት ሰሪ’ኣ ዝኾነት ኤሲ 
ሚላን፡ ንእንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም 
ዓዲማ እተካይዶ ጸወታ’ውን ቀሊል ግምት 
ከምዘይወሃቦ - ፈለጣት የረድኡ።



ሓዳስ   ኤርትራ

Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ኣፍዓበት ቁ.209፡ ፊት ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ 125154
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ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ         ቁ.ቴሌፎን 127565 

ቤት መሸጣ መድሃኒት ገነት 

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ተስፋኣለም የማነተስፋኣለም የማነ

14 ለካቲት 2023 - ገጽ 8 መበል 32 ዓመት ቁ.143
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“ኣመሪካ ንሻምብቆ ጋዝ ኖርድ-ስትሪም ከምዝወቕዓቶ ተኣሚና” ሰርጌ ላቭሮቭሰበ-ስልጣን ኣመሪካ፡ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ’ቲ 
ካብ ሩስያ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ 
ባህርያዊ ጋዝ ክጭንጉዕ ተባሂሉ ብትሕቲ 
ባሕሪ ዝተዘርግሐ መስመራት ሻምብቆ 
‘ኖርድ-ስትሪም’፡ ናይ ጸይቂ ተግባራት 
ምፍጻማ ከምእተኣመኑ ሚኒስተር 
ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌ ላቭሮቭ 
ገሊጹ።
ሚኒስተር ላቭሮቭ ነዚ ዝገለጸ፡ ዝሓለፈ 

ሰንበት ምስ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ 
ጉዳያት ወጻኢ ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ-
መሕትት ኰይኑ፡ ኣመሪካ ነቲ ኣብ መንጎ 
ጀርመንን ሩስያን ዘሎ ጽቡቕ ርክብ ዘበላሹ 
ባእሲ ንምፍጣር ክትብል ነቲ ሻምቆታት 
ጋዝ ብነታጒ ከምዝወቕዓቶ ሓቢሩ።
“ሩስያን ጀርመንን፡ ካብ ቅድሚ 20 ወይ 

30 ዓመት ኣትሒዘን ጽቡቕ ይተሓጋገዛ 
ከምዘለዋ ኣመሪካ ኣዳዕዲዓ ትግንዘቦ 

እያ፡” ዝበለ ሚኒስተር ላቭሮቭ፡ እቲ 
ኣብ ጸጋታት ጸዓት ሩስያን ቴክኖሎጂ 
ጀርመንን ምርኩስ ዝገበረ ምዃኑ 
ዝጠቐሶ ድልዱል ምሕዝነት፡ ነተን 
‘ገበትቲን ዓብለልቲን’ ዝበለን ብዙሓት 
ኮርፖረሽናት ኣመሪካ ብኸቢድ ከስግአን 
ስለዝጀመረ፡ በዚ ምኽንያት ምሕዝነት 
ሩስያን ጀርመንን ንምብልሻው እቲ ናይ 
ጸይቂ ስጕምቲ ከምእተወስደ ኣረዲኡ።
ኣስዒቡ ድማ፡ ኣመሪካውያን፡ እቲ 

ኣብ ልዕሊ ክልተ መስመራት ሻምብቆ 
ኖርድ-ስትሪም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 
ባዕሎም ከምዝፈጸሙዎ ኣፎም ከፊቶም 
ይዛረቡሉን ይጀሃሩሉን ከምዘለዉ፡ እቲ 
ሚኒስተር ገሊጹ። 

ኣብ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ 
ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት - ቪክቶርያ 
ኑለንግ፡ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ 
ጥሪ ንላዕለዋይ ባይቶ ኣመሪካ (ሰነት) ኣብ 
ዘቕረበቶ ጸብጻብ፡ ምምሕዳር ጆ ባይደን 
ነቲ መጥቃዕቲ ባዕሉ ከምዝፈጸሞ ዘእምት 
ሓበሬታ ሂባ ነይራ።
ብዘካይ’ዚ፡ ሰይሞር ሀርሽ ዝተባህለ ገዲም 

ኣመሪካዊ ጋዜጠኛ እውን ቅድሚ ገለ 
መዓልታት ኣብ ዘውጸኦ - ንሰብ-መዚ 
ኣመሪካ እምብዛ ዘሰንበደ ጸብጻብ፡ ኣመሪካ 
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ’ቲ ሻምብቆታት 
ጋዝ ናይ ጸይቂ ተግባራት ከምዝፈጸመት 
ገሊጹ ነይሩ።
ንሱ ኣብ መጽናዕታዊ ጸብጻቡ፡ ኣባላት 

ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ፡ 
ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ 
(ኔቶ) ኣብቲ ከባቢ ንዘካይዶ 
ዝነበረ ወተሃደራዊ 
ልምምድ ጉልባብ 
ተጠቒሞም፡ ናብ መዓምቝ 
ናይቲ ባሕሪ ተነቚቶም 
ተተኰስቲ ብምጽዋድ ነቲ 
ሻምብቆታት ከምዝበስዑዎ 
ወሲኹ ኣመልኪቱ ነይሩ።
ኖርድ-ስትሪም፡ ብጀርመን 

ኣቢሉ ናብ ሃገራት ሕብረት 
ኤውሮጳ ዝዝርጋሕ 
ስትራተጂያዊ መስመር ጋዝ 
ምዃኑ፡ ጸብጻባት ይሕብሩ።

ቱርኪ፡ ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 84 ቢልዮን ዶላር ትኸስር
እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቱርኪን ሶርያን 

ዘጋጠመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ኣብ 
ቱርኪ ጥራይ ናይ ኣስታት 84 ቢልዮን 
ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ ከስዕብ ምዃኑ፡ 
ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ኣሚቶም።
‘ብሉምበርግ’ ዝተባህለ ማዕከን ዜና 

ንክኢላታት ስነ-ቁጠባን ንግድን ናይ’ታ 
ሃገር ብምጥቃስ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ 
ዝዘርግሖ ዜናዊ ጸብጻብ፡ እቲ ኣቐዲሙ 
ብኽኢላታት ናይቲ ዓውዲ ተዋሂቡ ዝነበረ 
‘ካብ 2 ክሳብ 4 ቢልዮን ዶላር’ ዝብል 
ግምት ጌጋ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር፡ ቱርኪ 
ብሰንኪ’ቲ ዘጋጠማ ባህርያዊ ሓደጋ ልዕሊ 
10 ሚእታዊት ካብ ጃምላ ዘቤታዊ እቶታ 

ኣመሪካ፡ ብዙሓት ፍሕኛታት ናብ ክሊ-ኣየር ቻይና ኣብሪራ
ኣመሪካ፡ ብዘይ ዝዀነ ፍቓድ፡ ኣየር ዝመልአ 

10 ፍሕኛታት (ባሉናት)  ናብ ክሊ-ኣየር 
ቻይና ከምዘብረረት፡ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት 
ወጻኢ ቻይና - ዋንግ ወንቢን ገሊጹ።  
እንተዀነ እቲ በዓል-ስልጣን፡ እተን  ብኣዝዩ 

ልዑል ብራኸ ዝበረራ ባሉናት ኵሉን ካብ 
ዝሓለፈ ጥሪ ንደሓር ኣብ ዝነበረ ግዜ ናብ ክሊ-
ኣየር ቻይና ከምዝኣተዋ’ኳ እንተጠቐሰ፡ ብዛዕባ 
ተልእኾአን ይዅን ትሕዝቶአን ኣመልኪቱ 
ዝሃቦ ዝዀነ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ግን የለን። 
ቻይና ነዚ ክሲ’ዚ ተስምዕ ዘላ፡ ኣመሪካ ቅድሚ 

ሒደት መዓልታት ካብ ቻይና ከምዝተበገሰት  
‘ናይ ስለያ ባሉን’ ክትብል ዝጠቐሰታ ናብ ክሊ-
ኣየራ ጥሒሳ ምስ ኣተወት ብሚሳይል ወቒዓ 
ከምዘውደቐታ ድሕሪ ምግላጻ እዩ። 
ዋላ’ኳ ቻይና፡ እታ ብኣመሪካ ተሃሪማ 

ዝወደቐት ባሉን ኵነታት ኣየር ንምጽናዕ 
ዝተላእከትን ብብርቱዕ ንፋስ ተደፊኣ ካብ 
ቁጽጽር ወጻኢ ዝዀነትን ሲቪላዊ መሳርሒት 
ምዃና ክትገልጽ እንተቐነየት፡ ዋሺንግተን 
ግን ብድሕሪኣ’ውን ካልኦት እንታይነቶምን 
መበገሲኦምን ዘይፈለጠቶም ሰለስተ በረርቲ 
ኣካላት ኣብ ክሊ-ኣየር ሰሜን ኣመሪካ ወቒዓ 
ከምዘውደቐት ብምሕባር፡ ምስ ቻይና 
ዝጸንሓ ዘይምትእምማን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ 
ከምዝዓርግ ገይራቶ ኣላ።
ሰብ-መዚ ቻይና ብሰንበት ኣብ ዝሃቡዎ 

ሓበሬታ፡ ኣብ ክሊ-ኣየር ዞባ ሻንዶግ እንታይነቱ 
ብልክዕ ዘይተፈልጠ ዩፎ መሳሊ በራሪ ኣካል 
ከምዘሎ ድሕሪ ምግላጽ፡ ብሚሳይል ወቒዖም 
ከውድቑዎ ይዳለዉ ከምዘለዉ ኣፍሊጦም 
ነይሮም።

ክትስእን ምዃና ገሊጹ።
እታ ሃገር፡ በቲ ብሰኑይ ንግሆ 6 ለካቲት 

ዘጋጠማ 7.7 ከምኡ ድማ 7.6 ሬክተር 
ስኬል ዝዓቐኑ ብርቱዕን ተኸታታሊን 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ኣብ ልዕሊ ህይወት 
ዜጋታታን ትሕተ-ቅርጻን ሰፍ ዘይብል 
ክሳራ ወሪዱዋ ከምዘሎ’ዮም ጸብጻባት 
ዘመልክቱ።
ዛጊት በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ቱርኪ 

ጥራይ ኣስታት 32 ሽሕ ሰብ ክሞቱ 
እንከለዉ፡ ኣብ ሶርያ ድማ ናብ 5 ሽሕ 
ዝገማገሙ ሰብ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ክልተአን ሃገራት 

ብ10ተታት ኣሽሓት ዝግመቱ ሰባት ክቖስሉ 

እንከለዉ፡ ኣስታት 25 ሽሕ ህንጻታት ድማ 
ዓንዮም ኣለዉ።
ኣብ ትሕቲ’ቶም ዝዓነዉ ህንጻታት ገና 

ብዙሓት ሰባት ተደብዮም ብምህላዎም 
ከኣ፡ ቁጽሪ ምዉታት እናወሰኸ ክኸይድ 
ትጽቢት ከምዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ።
ቱርኪ፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ 1939 ዘጋጠማን 

ህይወት ናይ ኣስታት 32 ሽሕ ዜጋታታ 
ቀዚፉ ካልኦት 100 ሽሕ ዘቝሰለን 7.8 
ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ 
ምስዚ ናይ ሕጂ ዝዳረግ ኣስካሕካሒ ሓደጋ 
ርእያ ከምዘይትፈልጥ እዮም ክኢላታት 
ዝገልጹ።
ብመሰረት’ዞም ክኢላታት፡ እቲ ኣብ 1999 

ዘጋጠማ ተመሳሳሊ ሓደጋ’ውን እንተዀነ፡ 
ኣስታት 17 ሽሕ ሰብ ጥራይ’ዩ ቀቲሉላ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ መብዛሕትኡ 

በቲ ምንቅጥቃጥ ዓንዩ ዘሎ ኣስታት 25 
ሽሕ ህንጻታት፡ ደረጃ ብቕዓቱ ብዝሓለወ 
ኣገባብ ዘይተሃንጸ ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ 
ቱርኪ፡ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ከምዝነበሩ 
ዘለለዮም 131 ተዀናተርቲ ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ክኣትዉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ 
ከምዘሎ ተፈሊጡ።

ህንዲ፡ ኣጽዋር ናይ ምሻጥ ዓቕማ ከተዕቢ ወጢና
ህንዲ፡ ኣብ ዝመጽእ 2024/2025፡ መጠን 

ናይቲ ናብ ደገ እትልእኮ ኣጽዋር ብልዕሊ 
ሰለስተ ዕጽፊ ብምዕባይ 5 ቢልዮን ዶላር 
እቶት ክትረኽበሉ መደብ ከምዘለዋ ኣፍሊጣ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ’ታ ሃገር ናረንድራ 

ሞዲ፡ ትማሊ ሰኑይ ብምኽንያት ስነ-ስርዓት 
ምኽፋት ዝዓበየ ምርኢት ነፈርቲ ህንዲ 
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሃገሩ ኣብቲ ንሓሙሽተ 
መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ነፈርቲ ምርኢት፡ 
ዋጋ 9 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ዕጥቂ 
ንምሻጥ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ውዕል 
ክትክትም ትጽቢት ከምዘለዋ ኣፍሊጡ።

“ሎሚ ህንዲ፡ ዕዳጋ ናይ ኩባንያታት 
መፍረ-ኣጽዋር ጥራይ ኣይኰነትን፤ እንተላይ 
ኣፍራዪት ወተሃደራዊ ዕጥቂታት’ውን 
ክትከውን ክኢላ ኣላ፡” ዝበለ እቲ ቀዳማይ 
ሚኒስተር፡ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ዓበይቲ 
ኣውፈርቲ ማሎም ናብቲ ናይ ምክልኻል 
ጽላት ከውፍሩዎ ጸዊዑ።
ንብዙሕ ዓመታት ሓንቲ ካብ’ተን ብደረጃ 

ዓለም ዝዓበያ ሸመትቲ ኣጽዋር ዝነበረት 
ህንዲ፡ ኣብዚ እዋን ከም ፈኰስቲ ነፈርቲ 
ውግእ፡ ሄሊኮፕተራትን ክሩዝ ሚሳይልን 
ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ናብ 

75 ሃገራት ትልእኽን ዓመታዊ ኣስታት 
1.5 ቢልዮን ዶላር እቶት ትረኽበሉን ኣላ 
- ብመሰረት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃቦ 
መግለጺ።
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ምስ ዝዓጠቓ ቻይናን 

ፓኪስታንን ንኣሽሓት ኪሎ-ሜተር ዝዝርጋሕ 
ናይ ሓባር ዶብ ዘለዋ ህንዲ፡ እቲ ስራሓት 
ናይ ሕብረት-ሶቬት ነበር ዝዀና ጭፍራ 
ነፈርቲ ዝዓጠቐ ሓይሊ-ኣየራ ናብ ዘመናዊ 
ንምስግጋር ተበጊሳ ከምዘላ’ዩ ዝንገረላ። 
ነፈርቲ-ውግእ ዘፍርዩ ኩባንያታት 

ኤውሮጳን ኣመሪካን ድማ፡ ነቲ ናይ ዕዳጋ 
ዕድል ክምዝምዙ ክብሉ ንሰብ-መዚ ናይ’ታ 
ሃገር ንምእማን ብዙሕ ይጽዕሩ ከምዘለዉ 
ጸብጻባት የመልክቱ።
ብኻልእ ወገን፡ ብዓርሞሽሽ ኩባንያ ‘ታታ 

ግሩፕ’ ዝውነን መንገዲ ኣየር ህንዲ (Air 
India)፡ ካብ ኩባንያታት ቦዪንግን ኤየርባስን 
ብልዕሊ 100 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት 
ኣስታት 500 ናይ መጐዓዝያ ነፈርቲ ናይ 
ምሽማት መደቡ ዕላዊ ክገብር ትጽቢት 
ከምዘሎ፡ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም ይሕብሩ።

ሰራዊት ናይጀርያ፡ ንዝቐረበሉ ናይ ዕልዋ ክሲ ነጺጉ
ሰራዊት ናይጀርያ፡ ነቲ ኣብ ስልጣን 

ካብ ዘሎ ሰልፊ ዝቐርበሉ ዘሎ - “ዝመጽእ 
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብምዝራግ ዕልዋ 
መንግስቲ ከካይድ ውዲት ኣለዎ፡” 
ዝብል ክሲ ከምዝነጸጎ ተገሊጹ።
ሓደ ላዕለዋይ ብዓል-ስልጣን ናይቲ 

መንግስቲ ኰይኑ ነታ ሃገር ዝመርሕ 
ዘሎ ‘APC’ ዝተባህለ ፖለቲካዊ ሰልፊ 
ኣቐዲሙ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ጀነራላት 
ሰራዊት ናይጀርያ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ 
መራሒ ናይቲ ‘PDP’ 
ዝተባህለ ቀንዲ ተቓዋሚ 
ሰልፊ ምስጢራዊ 
ኣኼባ ከምዘካየዱ 
ድሕሪ ምግላጽ፡ ዕላማ 
ናይቲ ስቱር ርክብ፡ ነቲ 
ብፕረዚደንት ሙሃማዱ 
ቡሃሪ ዝምራሕ መንግስቲ 

ብሓይሊ ካብ ስልጣን ንምእላይ ዝዓለመ 
ምንባሩ ከሲሱ ነይሩ።
እንተዀነ ሰራዊት ናይጀርያ ትማሊ 

ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ “ክፋእን ተንኮልን 
ዝተሓንገጠ ሽርሒ” ክብል ነቲ ክሲ 
ብትሪ ነጺጉዎ።
ብደረጃ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ህዝቢ 

ዘለዋ ናይጀርያ፡ ዝመጽእ 25 ለካቲት 
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከተካይድ ወጢና 
ከምዘላ ይፍለጥ።
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