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ሕጊ ንሰብኣዊ  ክብረትን ልምዓትንሕጊ ንሰብኣዊ  ክብረትን ልምዓትን ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ  ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ  

ዕላል ምስ ደራሲ መጽሓፍ ዕላል ምስ ደራሲ መጽሓፍ 
“አንቱ በእናት”“አንቱ በእናት”

ሃገራዊ ውድድር ትራክ ትሕቲ ሃገራዊ ውድድር ትራክ ትሕቲ 
18 ዓመት ተዛዚሙ18 ዓመት ተዛዚሙ

. . . ምስ ክቡር ፕረዚደንት . . . ምስ ክቡር ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ ኣፈወርቂኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ኣስመራ ኣትዩ
ፕረዚደንት ፈደራላዊት ሪፓብሊክ 

ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ፡ ብዕድመ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ 
ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ 
ንምፍጻም፡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-
ቐትሪ ኣስመራ ኣትዩ።
ፕረዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ 

ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ 

ኣብ ዝበጽሓሉ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ብናይ ክብሪ ሰልፊ ተቐቢልዎ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ፕረዚደንት 

ሓሰንን፡ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትን 
ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን፡ ከምኡ’ውን 
ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ 
ምዕባለታት ዘተኰረ ዘተ ከካይዱ 
እዮም።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንጀነራል መሓመድ 
ሓምዳን ዳግሎ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ 
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ-ቐትሪ ንምክትል ኣቦ-
መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን - ጀነራል 
መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ (ሕሜድቲ)፡ 
ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ።
ኣብ’ቲ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት 

ኤርትራን ሱዳንን ዞባዊ ጉዳያትን 
ዘተኰረ ዘተ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ 
ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ምትእትታው 
ይበዝሖን ብዝተፈላለያ ሚድያታት 
ካልእ ትርጉም ይወሃቦን ስለዘሎ፡ ኩነታት 
ሱዳን ብሱዳናውያን ጥራይ ክፍታሕ፡ 
ኤርትራ ንዘለዋ ጽኑዕ መርገጺ ኣረጋጊጹ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብተወሳኺ፡ 

ሰራዊት ሱዳን ልኡላውነቱ ተሓልዩ ካብ 
ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓራ ብምዃን፡ 
እወታዊ ተራ ንኽጻወት ናይ ኤርትራ 
እምነት ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ 

ብወገኑ፡ ኤርትራ ኣብ’ቲ ንምምስራቱ 

ዓቢ ተራ ዝተጻወተት ዞባዊ በይነ-
መንግስታዊ ውድብ ንልምዓት - 
‘ኢጋድ’ ዳግም ምምላሳ “ዮሃና” ድሕሪ 
ምባል፡ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ኣባል 
ሃገራት ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ 
ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ። 
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ሱዳን ኣቦ-መንበርነት 

ኢጋድ ሒዛ ከምዘላ ዝፍለጥ እዩ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ሚኒስተር ጉዳያት 

ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣምባሳደር 
ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ 
ዒሳን ተረኺቦም ነይሮም።
ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሎ 

(ሕሜድቲ)፡ ብዕድመ መንግስቲ ኤርትራ 
ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ 
ንምፍጻም - ረፋድ ኣስመራ ኣብ 
ዝኣተወሉ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ 
ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ኣብ ኣህጉራዊ 
መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ 
ተቐቢልዎ።

ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና 2ይ ደረጃ ክወሃብ ጀሚሩ
ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና 2ይ ደረጃ፡ 

ትማሊ 13 መጋቢት ኣብ መላእ ሃገር፡ 
ከምኡ’ውን ኣብ ሪያድን ጅዳን - ስዑዲ 
ዓረብ፡ ብጠቕላላ ኣብ 10 ንቚጣታት 
ክወሃብ ጀሚሩ።
ኣብ’ዚ ክሳብ 18 መጋቢት ዝቕጽልን 

ብ12 ዓውድታት ትምህርቲ ዝወሃብን 
ሃገራዊ ፈተና፡ 49.1 ሚእታዊት ደቂ-
ኣንስትዮ ዝርከባኦም 14,395 ተመሃሮ 
ይሳተፉ ኣለዉ።

ናይ ሎሚ ዘበን ተፈተንቲ፡ 98 
ሚእታዊት ብስሩዕ ኣብ ሳዋን ኣብያተ-
ትምህርቲ ቴክኒክን ክመሃሩ ዝሓገዩ 
እዮም።
ብዘይካኦም፡ ብመደብ ትምህርቲ 

ንዓበይቲ 12 ክፍሊ ዝወድኣ 139 
ደቂ-ኣንስትዮን ዳግማይ ዝፍተኑ 213 
ተመሃሮን ከምዘለዉ፡ ካብ ማእከል 
ምዘናንን ግምገማን ዝተረኽበ ሓበሬታ 
የነጽር።
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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

ሕጊ ንሰብኣዊ ክብረትን ልምዓትንደቂ-ሰባት ሓቢሮም ክነብሩ ካብ 
ዝጀመርሉ እዋን ኣትሒዙ፡ ንዘመናት 
ሕጊ ከም መሳርሒ ወይ መጨበጢ 
ማሕበራዊ ዕላማ ኮይኑ ከገልግል 
ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ መንጎኦም ንዝህሉ 
ዝድናታት ንምምሕዳርን ምምእዛዝን፡ 
ግርጭታት ኣብ ዝለዓሉሉ እዋን 
ድማ ንኣፈታትሕኦም ዝምልከት 
ኣገባብ ንምድንጋግ ኣገዳስን ቀንድን 
ረቛሒ ኮይኑ ሰሪሑ። ዕዉታት 
ተባሂሎም ክግለጹ ዝከኣሉ፡ ሓድነቶም 
ዓቂቦም ኣርኣያን መንኮርኮር ስልጣነን 
ዓለም ዝኾኑ ሕብረተሰባት ድማ፡ 
ጽኑዕን ተኸባርን ሕጊ ከምዝነበሮም 
ታሪኽ ዝነግረና ሓቂ እዩ። ብቐንዱ 
ግን፡ ሕግታቶም ንዓኦም ዝመስሉን፡ 
ነቶም ክበጽሕዎም ዝደልዩ ሸቶታት 
ክወቕዑ ዘኽእሉን፡ ኣብ ክንዲ 
ብቕደም ተኸተል ዓንቀጻት ምጽፍጻፍ፡ 
ንክብርታቶምን ባህሎምን ብቐዳምነት 
ዝኹልዑ ሕጋጋት ብምህናጾም እዩ። 
ሕብረተ-ሰብ ብሰባት ዝቖመ ኣካል 

ብምዃኑ፡ ኩለንትንኡ ኣብቶም 
ዝሓቕፎም ሰባት እዩ ዝምርኮስ። ኣብ 
ምህናጽን ምኹላዕን ብንጹር ክልለ 
ዝኽእል መንነት ድማ፡ ኣገዳስነት 
ተራ ሰብኣውነት ዓቢ ይኸውን። 
ኣብዚ ሕብረትሰብ ዝጠቓለሉ ሰባት 
እንታይነቶም ብዝነብሩሉ ሕብረትሰብ 
እዩ ዝረጋገጽ። መንነትን ይብጽሓኒ እዩ 
ዝብልዎ ሕቚፊ ወይ ጉጅለ ምህላውን 
ድማ፡ ኣብ ምምላእ ሰብኣውነቶም 
ኣገዳሲ ባእታ እዩ። መሰል ናይ 
መንነት ሓደ ካብ’ቲ ክብረት ናይ ሰብ 
ዝወሃበሉ ኣገባብ እዩ። ካበይ ከም 
ዝመጽአ ዘይፈልጥ ሰብ፡ ናይ መንነት 
ቅልውላው ከጋጥሞ ግድንን ናይ ግዜ 
ሕቶን ጥራይ እዩ። ኣብ ርእሲኡ’ውን 
መንነት ዘይብሉ ውልቀስብ ተኻፋሊ 
ጸጋታት ናይ ሕብረተሰብ ክኸውንን 
ንመጻኢኡ ክጸሉን ኣይክእልን። ሕቶ 
ናይዞም ክልተ ኣካላት፡ ማለት ውልቀ-
ስብን ንዕኡ ዝሓቁፍ ሕብረተ-ሰብን 
ድማ፡ ዘይነጻጸሉን ሓደ ብዘይ እቲ 
ሓደ ክዝረበሉ ዘይከኣልን ይገብሮ።
ሰብኣዊ ክብረት እምበኣር፡ ኣብ 

ምጥማር ረብሓታትን ቀጻልነትን 
ናይዞም ክልተ ኣካላት ዝጻወቶ ተራ 

ቀሊል ኣይኮነን። ሰብ፡ ብባህርያዊ 
እንታይነቱን ወድዓዊ ኩነታቱን፡ ካብ 
ካልኦት ኣብዛ ዓለም ዝርከቡ ነበረቲ 
ወይ ኣካላት ፍልይ ዝበለ ኣተሓሕዛ 
ክህልዎ ግድን እዩ። ህይወት ወዲ 
ሰብ ብዘይዝኾነ ደጋዊ ወሰኽ ብነብሳ 
ኣዝያ ክብርቲ ምዃና፡ ዝኾነ ምጉት 
ዘይድልዮ ቅቡል ሓቂ እዩ። ኣብ ሓደ 
ሕብረተአብ ዘጋጥሙ ወይ ዝፍጠሩ 
ፖሊቲካውያን፡ ቁጠባውያን ወይ 
ድማ ማሕበራውያን ኲነታት ድማ፡ ነዛ 
ኣዝያ ክብርቲ ምዃና ኩሉ ዝሰማምዓላ 
ህይወት ዝጸልዉ ብምዃኖም፡ ንዓኣ 
ዝግባኣ ክብሪ እናሃቡ ዝኸዱሉ 
መንገዲ ምንዳይ ኣገዳሲ ይኸውን። 
ሕጊ፡ ነዚ ዝተጠቕሰ ሰብኣዊ ክብረት 
ምስ ኩሉ መዳያዊ ልምዓት ኣጣሚሩ፡ 
ሚዛናውነት ኣብ ምሕላው ክህልዎ 
ዝኽእል ተራ ዕዙዝ ብምዃኑ ድማ፡ 
ተራኡ ምምዝማዝ ግድን ይኸውን። 
ክብርታት፡ ሰባት ኣብ ህይወቶም 

ዝህልዎ ኣገዳስነት ተረዲኦም 
ዝኽተልዎም ኣምራት እዮም። 
ማሕበራዊ፡ ሃይማኖታዊ፡ ሞራላዊ (ስነ-
ምግባራዊ)፡ ታሪኻውን ፖለቲካውን 
ሰረት ዘለዎም ከኣ ክዀኑ ይኽእሉ። 
ክብርታት ከም ኣምር ኣብ ኣተሓሳስባ 
ሰባት ካብ ምህላው ሓሊፎም፡ ኣብ 
ግብራዊ ህይወት ንዅሉ መዳያዊ 
ንጥፈታት ደቂ-ሰብ ዘማእዝኑ እዮም። 
ክብርታት ናይ ውልቀ-ሰብ ወይ ናይ 
ኮም (ሕብረተሰብ) ክዀኑ ይኽእሉ። 
ውልቀሰባት ንብሕቶም ዝግዝኡሉ 
ክብርታት ኣብ ታሪኾም፡ ባህሎም፡ 
ውሁብ ፖለቲካዊ ተመኵሮኦምን 
ቍጠባዊ ደረጃ መነባብሮኦምን 
ተመርኲሶም ዘማዕብልዎ ስለዝዀነ፡ 
ካብቲ ውልቀ ክብርታት እቲ ናቱ 
ሰረቱ ዝዀነ ሓባራዊ ክብርታት ዝያዳ 
ኣገዳስነት ኣለዎ። ብሓጺሩ ክብርታት 
ንሓደ ሕብረተሰብ መግለጺ መንነቱ 
እዮም።
ማሕበራዊ ክብርታት ሕብረተሰብ 

ኤርትራ፡ ብባህሊ፣ ታሪኽ፣ መንፈስን 
ሃይማኖትን ስለ ዝግዝኡ ተሰማዕነትን 
ተቐባልነትን ዝረኸቡ እዮም። ንዅሉ 

መልክዓት መነባብሮ ሕብረተሰብ 
ዝትንከፉ ብምዃኖም፡ ጽልዋኦም 
ስፊሕ እዩ። ገበናትን ብልሽውናን 
ይከላኸሉ። ሃይማኖታዊ ግቡኣት 
ክማልኡ ይጠልቡ። ንዓመጽን ጐነጽን 
ድማ ይዅንኑ። ኣብ መንጎ ሰባት ንቡር 
ዝምድናታትን ኣገባብ ምብህሃልን 
የነጽሩ። ሰባት ልግሲ፡ ተኣማንነት፡ 

ቅንዕና ከርእዩን ምስጢራውነት 
ክዕቅቡን ይሓቱ። ብተወሳኺ፡ ንዕዮን 
ማሕበራዊ ማእቶትን ምትሕግጋዝን 
ክብሪ ይህቡ። ክብርታት ኣብ 
ምፍዋስ ማሕበራዊ ሽግራትን 
ገበናትን ከምኡ’ውን ኣብ ምፍታሕን 
ምፍዋስን ጥራይ ከይተሓጽሩ፡ ነቶም 
ብኣሉታ ዝግለጹ ነውርታት ኣብ 
ምውጋድ፡ ነቶም ሓላል ክብርታት 
ኣብ ምዕቃብ ልዑል ኣበርክቶ 
ይገብሩ። ብሓፈሻ ንዅሉ መልክዓት 
ህይወት ሰባት መቈጻጸሪ ኣገባባት 
እዮም ክበሃል ይከኣል።
ብኸም’ዚ መዳይ ዝተሰረተን ነዚ 

ክብሪ እዚ ዘጠቓልልን ሕጊ እምበኣር፡ 
ንክብሪ ደቂ-ሰባት ኣብ ዝትግበሩሉ 
መቓን ናይ ሕብረተሰብ ብምስኳዕ 
ንጥዕና መላእ ሕብረተሰብ ክሰርሕ 
ኣይጽገምን። ኪንዮ ዝርዝር መሰላትን 
ግዴታታን ብምኻድ፡ ሓንቲ ሃገር 
እትምርሓሉ፡ እትቕየደሉ፡ ስርዓተ-
ክብርታት ብምፍጣር፡ ንተግባራት 
ዜጋታታን ነበርታን ጽልዋ ከተሕድር 
ዘኽእላ ኣካይዳ ክህልዋ ይኽእል። 
ደድሕሪ ነፍሲ-ወከፍ ጥሕስት ኣሉታዊ 
ተርእዮን ኬድካ ኣብ ክንዲ ምቕጻዕ፡ 
ቅርዑይ ምሕደራን ተመእዛዚ ህዝባዊ 
ኣካል (body politic) ኣብ ምፍጣር፡ 
ኣወንታዊ መሪሕነት ኣብ ምኽታል 
ኣገዳሲ ይኸውን። 
ክብርታት ድማ፡ በዚ እዮም 

ኣገደስቲ ዝኾኑ። እቲ ዓቢ ራኢ፡ 
ኤርትራ ናይ ፍትሕን ማዕርነትን 
ዝነግሰላን ኣገደስቲ ባእታትት ደረጃ 
ሂወት ሰባት ናብ ዝኾነ ሓደ መዐቀኒ 
ዘይዳቐቐሉ ሃገር ንምህናጽ እዩ። እዚ 
ራኢ፡ ስርዓተ-ክብርታት ከም መንጠሪ 
ባይታ ብምጥቃም፡ ልምዓታዊ 
ቁጠባውን ዓወታት ንምምዝጋብ 
ዝዓለመ ምዃኑ ምግንዛብ ይከኣል። 
ፍትሒ መትከል፡ ሕጊ ድማ 
ባህሊ ኣብ ዝኾነሉ ሕብረትሰብ፡ 
ዓንቀጻት ኣዳቒቕካ፡ ብስም ሰብኣዊ 
መሰላት ሕብረትሰብካ መልክዕ 

ናብ ዘጥፍኣሉን ንውልቃዊ ሓጎስን 
ባህታን ጥራይ ኣብ ግምት ዘእተዉ 
መሰላት ዝዓዘዙሉን ኣካይዳ፡ ብፍላይ 
ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ካብ 
ናይ ልምዓት መደባተን ኣልጊሱ 
ናብ ክወጻኦ ዘይክእላ ማሕበራዊ 
ቅልውላው ክሸመን ግድን እዩ። 
መንነት ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰሉ እውን 

ነዚ ንምርዳእ እዩ። ክብርታት መንነት 
ናይ ሕብረተሰብ ብምዃኖም፡ ብስም 
ምዕባለ ብካልኦት ዝተናእዱ ስርዓታት 
ኣብ ሕብረተሰብካ ከምዘለዎም 
ምቕድሖም ዘይኮነ፡ ነቲ ድሮ ኣብቲ 
ሕብረተሰብ ዘሎ ስልጡን ስርዓተ-
ክብርታት ብግቡእ ምግንዛብ ኣገዳሲ 
ይኸውን። ሓደ ሕብረትሰብ መን 
ምዃኑ ምስ ዝፈልጥን ክብርታቱ 
እንታይ ምዃኖም ኣለልዩ ምስ 
ዝዕቅብን፡ ንሓድሓድ ድርኺት 
(dynamism) መሰረት ብምግባር 
ገስጋሳዊ ለውጢ ክገብር ይኽእል። 
እዚ ምስ ዝረጋገጽ እዩ፡ ልምዓታዊ 

ስጉምትታት ዕዉታት ዝኾኑን፡ 
ዝጠጥሐ ባይታን ዝዓበየ ዕድልን 
ዝህልዎም። ልምዓት፡ ኪንዮ ቁጽራዊ 
መዐቀኒ ዝኸይድ ገስጋሳዊ ለውጢ 
እዩ። ምኽዕባት ጃምላ ዘቤታዊ 
ወይ ሃገራዊ እቶት ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ምስፋሕ ትሕተ-ቅርጽን ምዕሩይነት 
ኣገልግሎታት ምርግጋጽን ዝዓለመ፡ 
ማሕበራዊ ፍትሒ ዘማእከለን ንኩሉ 
ኣካል ሕበረተ-ሰብ ዘጠቓለለን ድማ 
ክኸውን ይግብኦ። ደረጃ ልምዓት 
ሓደ ሃገር ክብርኽን ክጎድልን 
ተሳትፎ ኩሉ ወገን ኣገዳሲ ብምዃኑ፡ 
ነዚ ክዉን ክገብር ዝኽእል ሕጊ 
ምውዳድ’ውን ኣገዳሲ ይኸውን። 
ከም’ቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ 
ንሰብኣዊ ክብረት ኣብ ግምት ዘእተወ 
ስርዓተ-ክብርታት ዝሃንጽ ናይ ሕጊ 
መቓን ድማ፡ ነዚ ሕልሚ ክዉንነት 
ኣብ ምግባር ወሳኒ ተራ ይጻወት።
ንክብርታት ዘመሓድሮ ሕብረትሰብ 

ዘይዕቅብን ብእወታ ዘይጸሉን 
ሕጊ፡ ኣብ ልምዓት እወታዊ ተራ 
ክህልዎ ምጽባይ ሕልሚ ጥራይ 
እዩ። ኣማእዛኒ ክብርታት ዘይብሉን 
ሕልንኡ ዝተደፍነ ሰብ ዘጠቓልልን 
ሕብረትሰብ፡ ናይ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ፡ 
ስነ-ምግባር ዝዓጠቐን ውፉይን ሰብ 
ክፍሪ ኣይክእልን እዩ። ብተዛማዲ፡ 
ሰብኣዊ ክብረት ኣብ ዘይሕለወሉ፡ ከም 

ሰብ ተጸቒጡን ከም ተራ መሳርሒ 
ተሓሲቡ ኣብ ዝኸደሉን ሕብረተሰብ 
ወይ ውዳበ ዝነብር ሰብ’ውን፡ ኣብ 
ዝብገሱ ናይ ልምዓት መደባት 
ብተወፋይነት ከገልግልን ክሳተፍን 
ወይ’ውን ናቱ ተበግሶን ተበላሕነትን 
ኣብዞም መደባት ከበርክት ኣይክእልን 
እዩ። 
ኣብ ምርግጋጽን ምውሓስን፡ 

ጽላት ብጽላት ክረቅቁ ዝግብኦም 
ፖሊሲታትን ክውሰዱ ዝግብኦምን 
ዝኽእሉን ዓበይትን ዝተዳቐቑን 
ስጉምትታትን ኣብ ቦትኦም እንከለዉ፡ 
ሕጊ ዝሰረቱ ኩሉ መዳያዊ ተብግሶ 
ብምውሳድ፡ ሓባራዊ መቓን ንዘላቒ 
ምዕባለ ምክያድ በብእዋኑ ኣገዳሲ 
እዩ። ድኽነት ኣብ ምውጋድ፡ 
ቀረብ ናይ ጥዕናን ትምህርትን ኣብ 
ምውሓስ፡ ብከላ ከባቢ ኣብ ምቁጽጻር፡ 
ቀረብ ጸዓት ኣብ ምውሓስ፡ ሰላም፡ 
ጸጥታን ፍትሕን ኣብ ምንጋስ ኣብ 
ዝሰርሓሉ እዋን፡ ሰብኣዊ ክብረት 
ብምሕላው፡ ሓደ ወዲ-ሰብ ክነብሮ 
ዝግብኦ ደረጃ መነባብሮ ከረጋግጽን 
ህይወት ወዲ-ሰብ ዝግብኣ ክብሪ 
ከምእትረክብ ክገብርን ይኽእል። 
ብዘይካ’ዚ እዚ ክዉን ኣብ ዝኾነሉ፡ 
ንዝካየዱ ልምዓታዊ መደባት’ውን 
ጎድዲ ጎድኒ ብምጽላው፡ ኣብ 
መነባብሮ ደቂ-ሰባት ዘላቒ ዝኾነ 
ለውጢ ዘምጽኡ ልምዓታዊ መደባት 
ክዕወቱ ከምዝኽእሉ’ውን ይግበር።
ቅነ-ሕጊ እምበኣር፡ ነዚ እዩ ከረጋግጽ 

ሃቂኑ ተበጊሱ ዝርከብ። መትከል ሕጊ 
ብቕንዱ ምውሓስ ሰብኣዊ ክብረት 
እዩ። ዜጋታት ከም ሰባት ዝኸብሩሉ፡ 
ንክብረቶም ዝዕቅብ፡ ንውልቃውነት 
ልዕሊ እቲ እኩብ ብምስራዕ ዘይኮነ፡ 
ኣብ ሓብሓቢ ጉጅለ ተጠቓሊሉ 
መንነቶምን መሰላቶምን ምስ 
ግቡኣቶም ኣሳንዩ ዝኸይድ፡ ናይ 
ክብርታት ስርዓት ክህሉ ኣገዳሲ 
ምዃኑ እዩ እዚ ቅነ ዘዘኻኽር። ከምቲ 
ኩሉ ግዜ ዝግለጽ፡ ብዘይ ሃገር ክብረት 
የለን ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዘይ ሕጊ ድማ 
ምውሓስ ሰብኣዊ ክብረት የለን። 
እዚ ክዉን ንክኸውን ግን፡ ሕጊ 
ነቲ ባህልን ልምድን ምስ ዝመስልን 
ዝላበስን ጥራይ እዩ።  
ብምኽንያት ቅነ-ሕጊ 2ይ ዓመት፡ ብምኽንያት ቅነ-ሕጊ 2ይ ዓመት፡ 

ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዳለወ ዓንቀጽብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዳለወ ዓንቀጽ

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት    መደብ 
12፡00   ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55   ጩራ ጥዕና
13፡30   ዜና (ዓረብ)
13፡40   ለሰ ስፖርት
15፡30   FILM
16፡40   ፈረ ጻዕሪ 
17፡00   ዜና (ትግርኛ)
17፡15   ደርፊ
17፡30   ዜና (ዓረብ)
17፡40   ዶክተራት ኣብ 
         ስትድዮ (ድግማ)
18፡35   ሰሙናዊ ፍጻሜታት ስፖርት
19፡25   ሃሎ ቆልዑ
20፡00   ዜና ትግረ
20፡15   ሽዕበት
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   እንዳ ዝማም
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡10   መደብ ቆላሕታ
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)
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ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
 (ራብዓይን መወዳእታን ክፋል)

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ፡ ብ12 ለካቲት 2023 ኣብ ባጽዕ 
ዝጀመረ፡ ተኸታታሊ ቃለ-መሕትት 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብቀዳም 
11 መጋቢት  ምሸት፡ ኣብ ዘቤታዊ 
ጉዳያት ዘተኰረ 4ይን ናይ መወዳእታን 
ክፋሉ ተኻይዱ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ክፋላት፡ ንዞባውን 
ዓለማውን ጉዳያት፡ ከምኡ’ውን ቀዳምነት 
ተዋሂብዎ ዝትግበር ሃገራዊ መደባት 
ልምዓት ብዝምልከት መብርሂ ምሃቡ 
ዝዝከር ኮይኑ፡ መቐጸልታኡ ይስዕብ፦ 

• ክቡር ፕረዚደንት፡ መደባት • ክቡር ፕረዚደንት፡ መደባት 
ልምዓት ብኣድማዕነት ንምትግባር ልምዓት ብኣድማዕነት ንምትግባር 
ካብ’ቶም ብቐዳምነት ክማልኡ ዘለዎም ካብ’ቶም ብቐዳምነት ክማልኡ ዘለዎም 
መሰረታውያን ቀረባት ሓደ - ጸዓት መሰረታውያን ቀረባት ሓደ - ጸዓት 
እዩ። ጸዓት ንሕርሻዊ ልምዓት፡ ንናይ እዩ። ጸዓት ንሕርሻዊ ልምዓት፡ ንናይ 
ምስናዕ ንጥፈታት ከምኡ’ውን ንዘቤታዊ ምስናዕ ንጥፈታት ከምኡ’ውን ንዘቤታዊ 
ኣገልግሎት። እንተዀነ፡ ኣብ ጸዓት ርኡይ ኣገልግሎት። እንተዀነ፡ ኣብ ጸዓት ርኡይ 
ጸገማት’ዩ ጸኒሑ። ነዚ ንምፍታሕ እንታይ ጸገማት’ዩ ጸኒሑ። ነዚ ንምፍታሕ እንታይ 
ይሕሰብ? ይሕሰብ? 

 ኣብ ዝሓለፈ ቃለ-መጠይቕ፡ ኣብ 
ዝርዝር ከይንኣቱ ወይ ከይነግፍሕ 
ተባሂሉ ብሕጽር ዝበለ ዝተገልጸ ነይሩ። 
እቲ መረዳእታ ግን ክሰፍሕ ክኽእል 
ኣለዎ። እዚ ናትና ቊጠባ፡ ከም ናይ 
ኩለን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ወይ ኣብ 
ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት፡ ናይ ዕንጋለ 
(Subsistence) ቊጠባ’ዩ። ጥረ-ንዋት 
ምፍራይ እንተዘይኰይኑ፡ ናብ ኢንዱስትሪ 
ምምስራሕ (Manufacturing) ገጹ ዝኸደ 
ቊጠባ ኣይኰነን። ካብዚ ወጺእና፡ ናብ 
ምስናዕ ወይ ኢንዱስትሩያውነት ክንሰጋገር 
ጸዓት መሰረታዊ ረቛሒ እዩ። ካብ ናይ 
ኣባይቲን ጽርግያን መብራህቲ ጀሚርካ 
ክሳብ እቲ ዝዓበየ ኢንዱስትሪ ጸዓት 
ይደሊ። ኣብ ኵሉ ጽላታት ዘለና መደባት 
ንቕድሚት ክስጉም፡ ምሉእ ኣገልግሎት 
ናይ ጸዓት ክህልዎ ኣለዎ። ኤለክትሪን 
ኤለክትሪካዊ ኣገልግሎትን ዘይብሉ 
ዝዀነ ምስግጋር ክግበር ኣይከኣልን። ግን 
ብኸመይ መገዲ ንሰጋገር? 
   ቅድሚ ሕጂ ተጠቒሱ ከምዝነበረ፡ ናይ 

ጸዓት መደባትና ብዙሕ ማሕለኻታትን 
መኻልፋትን ኣጋጢምዎ’ዩ። ኣብ’ዚ 
ሃገር፡ ሕጂ ዘሎ ዓቕሚ ምምንጫው 
ጸዓት 120 ሜጋ-ዋት እንተኾይኑ፡ ጸዓት 
ኢልካ ክትዛረበሉ ዝከኣል ኣይኰነን። 
ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ብውሑዱ ናብ 
ሽሕ፡ ክልተ፡ ሰለስተ ሽሕ ሜጋ ክንድይብ 
ክንክእል ኣለና። ካብቲ ዘጋጠመና 
መኻልፋትን ጉድለታትን ዝተማሃርናዮ 
ነገር ኣሎ። ካብኡ ተበጊስና፡ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ 
መርሓ ጐደናና፡ ስትራተጂና እንታይ’ዩ 
ክኸውን ዘለዎ? ካበይ ናበይ ብኸመይ 
ኢና ንሰጋገር? ክሳብ ሕጂ ዝጸንሐ 
ምንጪ ጸዓትና እንታይ’ዩ? ንቐጻሊ’ኸ 
ከምቲ ዝጸንሐ ሰንከልከል እናበለ ዝኸይድ፡ 
ዝተበታተኸ፡ ኣበየ ከባቢኡ ጀነሬተር ኮፍ 
እናበልና ዲና ክንሰርሕ? ኣብዚ ሕጂ 
ብደረጃ ዓለም ዝዝረበሉ ዘሎ ተሓዳሲ 
(Renewable) ጸዓት፣ ጸሓይን ንፋስን 
ካልኦት ብዝሓሰረ ዋጋ ጸዓት ከተፍርየሎም 
እትኽእል ምንጪታት እንታይ ክንገብር 
ንኽእል? ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ፡ 
ደረጃ ብደረጃ ናብ ዝለዓለ ዓቕሚ 
ዘሰጋግረና መድረኻዊ ውጥናት ተሳኢሉ፡ 
በብከባቢኡን ክንጥቀመሉ እንኽእል 
ምንጪታት እናተሓርየ፡ ኣብ መወዳእታ 
ጥሙር ውጽኢት ከምጽእ ዝኽእል 
መደብ ንምትግባር ይስርሓሉ ኣሎ።
 እቶም መመንጨዊታት ብዙሓት 

እዮም። ሓደ፡ እቲ ረስናዊ እዩ። ዝተፈላለየ 
ዓቐን ዘለዎ ጀነረይተራት ተጠቒምካ 
እተመንጭዎ ጽዓት ማለት እዩ። ኣብ 
ሕርጊጎ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት 

ተተኺሉ ክሰርሕ ዝጸንሐ ጀነረይተራት፡ 
ዘፍርዮ ጸዓትን መዓላኡን ዝህቦ 
ኣገልግሎትን ብዋጋ እናነጻጸርካ ብዙሕ 
ክዝረበሉ ይኽእል’ዩ። ካብዚ ተሞኩሮ’ዚ 
ተበጊስና፡ በበይኖም መመንጨዊታት 
ክንውጥን ኣለና፣ ኣብ ርእሲ’ቲ ረስናዊ 
(Thermal) ጸሓያውን ንፋሳውን ጸዓት 
እውን ክንጥቀም ክንክእል ኣለና፣ ንነዊሕ 
እዋን ክዝረበሉ ዝጸንሐ ከም ዕቑር 
(ፖተንሻል) ዝጥቀስ ጂኦ-ተርማል (Geo-
Thermal) እውን ኣሎና፣ ማያዊ እውን 
ክሕሰብ ይከኣል። ካብዞም ዝተፈላለዩ 

መመንጨዊታት፡ ብዙሕ ወጻኢ ዘይሓተና፡ 
ብዋጋኡን መዓላኡን ዘገልግለና መሪጽና 
ክንጥቀም ኣለና ተባሂሉ ውጥን ወጺኡ 
ይስርሓሉ ኣሎ። ምምንጫው ጸዓት 
ጥራይ ዘይኰነ፡ መርበብ ምትሕልላፍን 
ዕደላን ጸዓት (Transmission) እውን 
ምስኡ ሓቢሩ ዝኸይድ እዩ። ኣብ 
መላእ ሃገር ፓሎታት ተኺልካ ገመዳት 
ዘርጊሕካ ንሓድሕዱ ብምትእስሳር፡ 
ሃገራዊ መርበብ (National Grid) 
ምፍጣር የድሊ። ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃን 
ኣብዚ እዋን’ዚን ግብራዊ ኣይኮነን። 
ናይ ሕርጊጎን ዝተወሰኑ ከባቢታትን 
እንተዘይኮይኑ፡ ንምሉእ ሃገር ዝሽፍን 
መርበብ ኣገልግሎት የብልናን። ስለዚ እቲ 
ኣተሓሕዛና (Approach) ኣብ ምምስራት 
ንኡስ መርበባት (Mini-Grid) ዝቐንዐ’ዩ። 
በበኸባቢኡ ርእሱ ዝኸኣለ ክፋል ወይ 
ንኡስ መርበብ ከምዝህሉ ምግባር። 
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ክፋል መርበብ ዝህሉ 
መመንጨዊኡ እንታይ እዩ? ንፋሳዊ፡ 
ጸሓያዊ፡ ረስናዊ፡ ጂኦ-ተርማል፡ ምስ ግዜን 
ዓቕሚን ተዛሚዱ ዝኸይድ እዩ። ኣብዚ 
ሕጂ እዋን መበገሲ ዝዀነና (እቲ ኣሃዛት 
ምስ ግዜ ከነዳቕቖ ንኽእል) 360 ሜጋ-
ዋት ከነፍሪ ኣለና ተባሂሉ ይስርሓሉ 
ኣሎ። ኣብ 12 ክፋል መርበብ (Mini-
Grid) ኣብ ነፍሲ ወከፍ 30 ሜጋ (እቲ 
ኣሃዛት ክድይብን ክወርድን ይኽእል) 
ብድምር 360 ሜጋ ዋት ከነፍሪ እዩ እቲ 
መደብ። ነፍሲ-ወከፍ ነናቱ ነናይ ገዛእ 
ርእሱ መመንጨዊን ናቱ መከፋፈሊን 
መበጻጽሕን (Transmission and Dis-
tribution) ስርዓት ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣበየ 
ከባቢኡ ምስ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት 
ተዛሚዱ ዝኸይድ እዩ። ከም ኣብነት ኣብ 
ከርከበት ሰፊሕ ናይ ሕርሻዊ ልምዓትን 
ምምስራሕ መግቢን መደባት ኣሎ። 
ካልኦት ዝተፈላለዩ መደባት እውን 
ስለዘለዉ፡ ንዓኣቶም ዘገልግል ናይ ጸዓት 
ፍርያት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። 

 ጸዓት ንሓደ ኪሎ ዋት/ሰዓት (kilo-
watt/hour) ወይ ሜጋ-ዋት/ሃዋር ክንደይ 
ትኸፍለሉ ወሳኒ እዩ። ረስናዊ ጸዓት 
ዝተፈላለየ ዓይነት ነዳዲ ስለዝሓተካ 
ዋጋኡ ክቡር እዩ። በቲ ልምዳዊ 
ኣዘራርባ፡ ንሓደ ኪሎ-ዋት/ሰዓት 20 
ክሳብ 24 ሳንቲም - ብናይ ኣመሪካ 
ዶላር ክበጽሕ ከሎ፡ ብመንጽሩ፡ ኣብ 
ማያዊ (Hydro) ፍርያት ንሓደ ኪሎ-ዋት 
ኣዋር፡ 8 ሳንቲም እዩ ዝኽፈሎ። ኣብ 
መንጎ 8 ሳንቲምን 24 ሳንቲምን እቲ 
ፍልልይ ዓቢ እዩ። ኣብ ጸሓያዊ ጸዓት 

ትኸፍሎ ነዳዲ የብልካን። ንዕኡ ዘፍሪ 
ቴክኖሎጂ ይኹን እቲ ትካል ክህልወካ 
ስለዘለዎ ግን ኣብ መጀመርታን ንቀጻሊ 
ኣጠቓቕማኡን ዝሓተካ ወጻኢታት 
ኣሎ። በዚ መንጽር’ዚ ኣብተን 12 
ክፍለ-መርበባት (Mini-Grid) ኣብ ነፍሲ-
ወከፈን መምስ ከባቢኡ ዝሳነ እንታይ’ዩ 
እቲ መመንጨዊ? ምውሳን የድሊ። ኣብ 
መወዳእታ በብመድረኹ እዘን ንኡሳን 
መርበባት ከተለጋግበን ትኽእል። ፈለማ 
ክልተ ወይ ሰለስተ ከተላግብ ትኽእል። 
ምስ ግዜን መድረኽን ድማ፡ ምልግጋብ 
ናይተን መርበባት ክዓቢ ይኽእል። ከም 
መጀመሪ ግን፡ ነቲ ሃገራዊ መርበብ፡ ኣብ 
12 ናይ ልምዓት ከባቢታት ወይ ቊጠባዊ 
ኣሃዱታት ከፋፊልናዮ ኣለና። ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ እንጥቀመሉ መመንጨዊ 
ከኣ ናይ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂታት 
ምድቓል ዘለዎ እዩ። ኣብ ገሊኡ 
ጀነሬተራት ኣብ ገሊኡ ጸሓያዊ ወይ 
ንፋሳዊ ጸዓት መምስ ከባቢኡን እቲ ዘሎ 
ናይ ልምዓት መደባትን ዝኸይድ እዩ። 
ንኣብነት ጸሓያዊ እንተወሲድና ኣብ 
ከበሳታት ዘሎ ጨረርታ ዝሓየለ እዩ። ኣብ 
ምብራቓዊ ገማግም ዘሎ ፍልይ ዝበለ 
እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ቆላታት ድማ ምስ’ቲ 
ጂኦግራፍያዊ ኩነታት ዝተኣሳሰር ናቱ 
ባህርያት ኣለዎ። ስለ’ዚ፡ ንፋሳዊ ይኹን 
ጸሓያዊ እንብሎ ከነዳቕሎ እንተድኣ 
ኰይንና፡ ምስ’ቲ ዝወጽእ መደብ ናይ 
ነፍሲ-ወከፍ ኣሃዱ፡ ቊጠባዊ ረብሓታቱ 
ተራእዩ ዝትግበር እዩ። 
   ኣብ ነፍሲ ወከፍ መርበብ 30 ሜጋ 

ዋት ክፈሪ ኣለዎ ክንብል ከለና ብኸመይ 
ዝብል ሕቶ ኣሎ። ብሓንሳብ ዲኻ 30 
ሜጋ ተፍሪ ወይስ ብ8 ሜጋ ጀሚርካ 
ናብ 16 ሜጋ፡ ናብ 32 ሜጋ ትኸይድ? 
ምስ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ኣሃዱ መደባት 
ልምዓት ተዛሚዱ ዝኸይድ’ዩ። ቀስ 
ብቐስ እናዓበየ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ 
ቊጠባዊ ልምዓት መደበትና ኣብ ዝለዓለ 

ደረጃኡ ምስ በጽሐ፡ እቲ ድምር ፍርያት 
ብ360 ሜጋ ዋት ጀሚሩ ናብ ኣሽሓት 
ክድይብ ይኽእል። 
 ኣብ ረስናዊ ጸዓት ተሞርኲስና 

ክንከይድ ንሓዋሩ ዘዋጻኣና ኣይኮነን። 
ምስግጋር ክህሉ ኣለዎ። በዚ ድማ 
ኢና እናዳቐልና ክንከይድ ዘለና። ኣብ 
መጀመርታ እቲ ዝህሉ መመንጨዊ 
ዝያዳ ረስናዊ ክኸውን ይኽእል፣ ምስ 
ግዜ ግን፡ ብብቑዕ ንፋሳዊ ወይ ጸሓያዊ 
መመንጨዊ ተኪእና፡ ንነዳዲ ከየውጻእና 
ካልእ ወጻኢታት ከይገበርና፡ ካብቲ ረስናዊ 

ክንገላገል ንኽእል። ነዚ ንምግባር ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ ኣሃዱ ዝህልወና ምድቓል 
ናይ መመንጨዊ እናኣመዓበልናዮ 
ክንከይድ ኣለና። ኣብ መወዳእታ ኸኣ፡ 
እቲ ናይ ጂኦ-ተርማል ዝበሃል መደብና 
ከነማዕብሎ ኣለና። እዚ ዘለናዮ ከባቢ ሪፍት 
ቫሊ ስለዝኾነ ናቱ ብልጫታት ኣለዎ። 
ጂኦ-ተርማል፡ ቀደም ዝተዳህሰሰ እዩ። 
ንዕኡ ዝኸውን ቴክኖሎጂ ኣተኣታቲኻ 
ጸዓት ከተመንጩ ግን፡ ተወሳኺ ግብራዊ 
ዝዀነ መጽናዕቲታት ክግበረሉ የድሊ። 
ንኣብነት ኣብ ኬንያ ቅድሚ 17 ዓመታት 
ኣቢሉ ይኸውን፡ ካብ ጂኦ ተርማል 20 
ሜጋ ዋት ጥራይ ዘፍርዩ ዝነበሩ፡ ኣብ’ዚ 
ሕጂ ትማሊ ዝረኣናዮ ናብ 1100 
ሜጋ ዋት ኣቢሎም ደይቦም ኣለዉ። 
ብናታቶም ገምጋም ኣብ ኬንያ ካብ 10 
ክሳብ 15 ሽሕ ሜጋ ዋት ከፍሪ ዝኽእል 
ዕቑር (Potential) ናይ ጂኦ ተርማል ጸጋ 
ኣሎ። እቲ ሕጂ ብግብሪ ዝፈሪ ዘሎ ሽሕ 
እውን ውሑድ ኣይኰነን። ንሕና ከምኡ 
ዝኣመሰለ መደብ ከነተኣታቱ ንኽእል 
ኢና። ቅድም ግን እቲ ዝግባእ መጽናዕቲ 
ክካየድ ክኸእል ኣለዎ። ወጻኢታቱ 
ይኹን ኣድማዕነቱ፡ ኣጠቓቕማኡ ከነጽንዕ 
ኣለና። 
 ከም መበገሲ በዚ ኣውጺእናዮ ዘለና 

መደብ ብ360 ሜጋ ዋት ክንጅምር ኢና። 
እዚ ሕጂ ኣውጺእናዮ ዘለና መደብ ካልእ 
ዝዓበየ ብልጫ እውን ኣለዎ። ምወላ 
ክትረክብ ትኽእል፡ ቴክኖሎጂ እውን 
ዘዋጽኣካ ከተምጽእ ትኽእል ኢኻ፣ ልዕሊ 
ኵሉ ግን፡ ምህናጽ ሰብኣዊ ዓቕሚ 
(Capacity building) ወሳኒ እዩ። ናይ 
ሰብ ጸጋኻ ማዕረ-ማዕሪኡ ክመጣጠን 
ክኽእል ስለዘለዎ፡ እቲ ሒዝናዮ መደብ 
ንዕኡ እውን ዝሕግዝ እዩ። እቲ ኣብ 
12 ኣሃዱታት ከፋፊልናዮ ዘለና፡ ኣብ 
መወዳእታ ተደሚሩ ናብ ሓደ ኣሃዱ 
ክሰጋገር ምእንቲ፡ ንዕኡ ዘስርሕ ብቕዓት 
ክህሉ ኣለዎ። ካብ ዝሓለፈ ተመኩሮ 

ዝተመሃርናዮ ኣብ ግምት ኣእቲና፡ ንዅሉ-
ኹሉ ዘወጻኣና መገዲ ሒዝና፡ እቲ ዝድለ 
ቴክኖሎጂ ድማ ከከም ዝተረኽበ ምወላ 
ወይ እውን ከከምዝጠዓመና ክንሰርሓሉ 
ኢና። ንዅሉ ውሕስነት ዝዀነና ከኣ፡ 
ሞያውን ክኢላውን ዓቕምና እዩ። ምስዚ 
መደብ’ዚ እነማዕብሎ ተመኩሮ፡ ንገዛእ 
ርእሱ ሃብቲ እዩ። እዚ እናኣማዕበልናዮ 
ምስ ከድና ጥራይ ኢና፡ ንሕና እቲ ናይ 
ጸዓት መደባትና ብኣፍራይነቱ ይዅን 
ብኣድማዕነቱ ኣረጋጊጽና ክንሰርሓሉ 
ንኽእል። 
   ምምንጫው ጸዓት ጥራይ ዘይኰነ፡ 

ምትሕልላፍን ምዝርጋሕን (Transmis-
sion and Distribution) ክሳብ ናይ 
ሃልኪ (Consumption) ቴክኖሎጂ 
እናማዕበለ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። ናይ 
ቀደም ኣህላኺ መብራህቲ ይቕየር’ዩ 
ዘሎ። ስለዚ ኣብ ሃልኪ’ውን እንታይ 
ቴክኖሎጂታት ንጥቀም? ኣብ ዘቤታዊ 
ይኹን ኢዱስትሪታት ኣገዳሲ እዩ። ምስ 
ምዕባለ ቴክኖሎጂ እናተጓየና እንተኼድና፡ 
ምስግጋር ካብ ናይ ዕንጋሎ (Subsistence) 
ቊጠባ፡ ናብ መመስርሒ ቊጠባ ዝበለጸ 
ይኸውን። ከም ኣብነት ጡጥ ከነፍሪ 
ንኽእል ኢና። ካብ ጡጥ ናብ ቅጥኒ፡ 
ካብኡ ናብ ዓለባን ኣልባሳትን ክንሰጋገር፡ 
ንዕኡ ዝኸውን ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ 
ከነማዕብል የድልየና። እዚ መስርሕ’ዩ 
ንገዛእ ርእሱ። እቲ ናይ ምምስራሕ ዓቕሚ 
ከኣ፡ ምስቲ ጸዓት ተዛሚዱ ዝኸይድ እዩ። 
ናብ ከበድቲ መደባት እውን ክንከይድ 
ንኽእል። ሓጺን ኣሎ። ንኣብነት ተንዲኖ 
ምፍራይ ኣብዚ ሃገር ሓድሽ ኣይኰነን። 
ኣብ ጐዳይፍ መሳምርን ቴንዲኖን 
ዝምስርሕ ሓደ ትካል ነይሩ’ዩ። በቲ ሽዕኡ 
ዝነበረ ቴክኖሎጂ እቲ ፋብሪካ 4 ሜጋ ዋት 
ይወስድ ነይሩ። ክንድ’ዚ ዝኣክል ጸዓት 
ዝወስድ ትካል፡ ምስ ፍርያቱ ኣነጻጺርካ 
ውጽኢቱ ክመዝኖ ኣለካ። ግን ክተርፍ 
ዘይብሉ ኢንዱስትሪ እዩ። ስለዚ ኣብ 
ሓጺነ-መጺንን ዝተፈላለዩ ናይ ሜታላት 
ኢንዱስትሪን ክንኣቱ ንዕኡ መመስርሒ 
ዝዀነና ጸዓት ከነፍሪ ክንክእል ኣለና። 
   ስለዚ ቀረብ ጸዓት፡ ጽላት ብጽላት፡ 

ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ምስ ዘሎ 
መደባት ተዛሚዱ ዝኸይድ እዩ? ምስ 
ተመኩሮ ኣሰራርሓናን ፍልጠትናን 
እናወሰኽና፡ ግብራውነት ናይቶም 
እንሕንጽጾም ዝተፈላለዩ ኢንዱስትራዊ 
ይኹን ጽላታዊ መደባት እናማዕበልና 
ክንከይድ ምእንቲ፡ በዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ 
12 ኣሃዱታት ዝተኸፋፈለ ናይ 360 ሜጋ 
ዋት ጀሚርና፡ ኣብ ምድቓል መመንጨዊ 
ጸዓት፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኣሃዱ መድረኻዊ 
ምዕባለታት ከምዝህሉ እናገበርና፡ ኣብ 
ሃልኪን ኣጠቓቕማን ናይ’ቲ ዝፈሪ ጸዓት 
እውን ኣድማዒ ኣገባባት እናተጠቐምና፡ 
ነቲ ቊጠባ ናብ ዝሓየለ ደረጃ ወይ ዝበረኸ 
ደረጃ ከነደይቦ ንኽእል። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ኣሃዱ ዝፈረየ ጸዓትን  ኣጠቓቕማኡን 
ብግቡእ ምክትታል እናተገብረሉ ክምዕብል 
ዘለዎ እዩ። እዚ መድረኻዊ መደብ 
ጥራይ እዩ። 360 ሜጋ ዋት ውዱእ 
ናይ ጸዓት ፕሮግራም ክበሃል ኣይክእልን። 
መተኣታተዊ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ተመኲሮ 
ተማሂርና፡ ንቕድሚት ክንከይድ 
እንተዄንና፡ በዚ እስከ ንጀምር’ሞ፡ ነዚ 
ኣብ ምትግባር ጐድኒ ጐድኑ ኣብ ነማዕብሎ 
ተመኩሮ ብዙሕ ክኽሰተልና ዝኽእል 
ነገራት ስለዘሎ፡ ካብኡ ነቲ ውጥናት 
እናኣሓየለናዮን እናኣበርታዕናዮን ንኸይድ 
ዝብል ተዓጻጻፊ መደብ እዩ።

    ናብ 4    ናብ 4ይይ ገጽ ይቕጽል ገጽ ይቕጽል
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 ጆግራፊያዊ ናይ ልምዓት ዞባታትና 
ኣብ ሰለስተ ዝተኸፍለ እዩ። ገማግም 
ባሕሪ፡ ከበሳታት፡ ምዕራባዊ ቆላታት። 
በዚ ኣከፋፍላ’ዚ ምስ ነፍሲ ወከፍ ናይ 
ልምዓት ዞባ ዝኸይድ ናይ ጸዓት መደባት 
ኣውጽኢና ንስርሕ ስለዘለና፡ ናይ ጸዓት 
መደባትና ብሓፈሻ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ 
ኣሎ ኢልካ ክዝረብ ይከኣል። ክሳብ 
ሕጂ ኣይሰለጠናን፡ መኻልፍ ኣጋጢሙና 
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። ዘፍረናዮን 
ዝሰለጠናን ጥራይ ኣይኮንናን ንግምግም። 
ዘይሰለጠና፡ ሓሲብና ወይ ሓሊንና 
ዘየተግበርናዮ እንታይ ኣሎ? ካብኡ 
ዝተማሃርናዮ እንታይ ኣሎ? ሓደሽቲ 
መደባት ከነውጽእ እንተዄንናኸ ካብ’ቲ 
ተመኲሮ’ቲ ተማሂርና እንታይ ንገብር? 
እናበልካ እዩ ዝኽየድ። እዚ ሕጂ ዝህቦ 
ዘለኹ ሓበሬታ ሓፈሻዊ መእተዊ 
ጥራይ’ዩ። ቀጻሊ ምክትታል ዘድልዮ፡ 
ብዝምልከቶም ኣካላት ዝያዳ ሓበሬታ 
ክወሃበሉ ዘለዎ እዩ። ከምቲ ዝጠቐስክዎ 
መመንጨዊ ጥራይ ሃሰስ ምባል ዘይኮነ፡ 
ካልኦት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ብዙሓት ናይ 
ቴክኖሎጂ፡ ናይ ቴክኒክ ጉዳያት ስለዘለዎ 
ኣስፊሕካ ዝርአ ጉዳይ እዩ። ብሓፈሻ 
ግን፡ ምስቲ ዘሎ ናይ ዓለም ኩነታት 
ዋጋታት ነዳዲን ካልእ ጸገማትን፡ ምስቲ 
ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ድሕረት ኩነታት ዞባና 
ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ጽቡቕ መረዳእታን 
ኣንፈትን ሒዝና ንሰርሕ ኣለና። እዚ 
ኣውጺእናዮ ዘለና ንድፊታት ብግቡእ 
ክንሰርሓሉ እንተኽኢልና፡ ንቐጻሊ ናይ 
ጸዓት ጸገማት ከጋጥመና ይኽእል እዩ 
ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። 

• ክቡር ፕረዚደንት ኣብዘን ዝሓለፋ • ክቡር ፕረዚደንት ኣብዘን ዝሓለፋ 
ሰለስተ ፈተንቲ ዓመታት፡ ህዝብና ኣብ ሰለስተ ፈተንቲ ዓመታት፡ ህዝብና ኣብ 
ውሽጢ ሃገርን ወጻእን - ለበዳ ኮቪድ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን - ለበዳ ኮቪድ 
ንምክልኻል ኮነ ኩሉ-መዳያዊ ሃገራዊ ንምክልኻል ኮነ ኩሉ-መዳያዊ ሃገራዊ 
መኸተ ንምጥንኻር ዘርኣዮ ሓድነትን መኸተ ንምጥንኻር ዘርኣዮ ሓድነትን 
ዝገበሮ ኣበርክቶን ዝድነቕ እዩ። ኣብ’ዚ ዝገበሮ ኣበርክቶን ዝድነቕ እዩ። ኣብ’ዚ 
ንኣትዎ ሓድሽ መድረኽ ቁጠባውን ንኣትዎ ሓድሽ መድረኽ ቁጠባውን 
ንግዳውን ንጥፈታት ንምብርባር፡ ወፍሪ ንግዳውን ንጥፈታት ንምብርባር፡ ወፍሪ 
ደቂ ሃገር ንምስሓብ ብዝምልከት፡ ደቂ ሃገር ንምስሓብ ብዝምልከት፡ 
መንግስቲ ዘለዎ ፖሊሲን መደባትን መንግስቲ ዘለዎ ፖሊሲን መደባትን 
እንታይ ይመስል? ናይ ወጻኢ ወፍርን እንታይ ይመስል? ናይ ወጻኢ ወፍርን 
ምትሕብባርንከ?ምትሕብባርንከ?

 እቲ ቀንዲ ጉዳይ ፖሊሲ ምሕንጻጽ 
ወይ ምውቓር ኣይኮነን። ፖሊሲ 
ምስ ወጸ፡ ተተግቢሩ’ዶ ወይ ከም’ቲ 
ዝድለ’ዶ ኸይዱ? ዝብል እዩ። ንድሕሪት 
ተመሊስና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። 
ናጽነት ኣብ ዝመጻሉ፡ ተሃጊሩ ዝነበረ 
ብዙሕ ትካላት’ዩ ነይሩ። ዓበይቲ ትካላት 
ክበሃል ኣይከኣልን። ግን እዚ ንኣሽቱ 
ትካላት’ዚ እውን እንተኾነ ከመይ ገይሩ 
ይማዕብል - ሓፈሻዊ ፖሊሲ ተቐሚጡ፣ 
ወፍሪ ናይ ዜጋታት ንምትብባዕ ናብ 
ብሕቲ ንምስግጋሩ ናይ ‘ፕራይቬታዜሽን’ 
መደብ ወጺኡ። ተሃጊሩ ዝነበረ ኣባይቲ 
ናብ ዋናታቱ ተመሊሱ። ኣብ ዝተፈላለየ 
ቁጠባዊ ንጥፈት፡ ሰፊሕ ሱታፌ ዜጋታት 
ክህሉ ኣለዎ ብዝብል ዕላማ ዕድላት 
ተዋሂቡ። እቶም ዕድል ዝተዋህቦም፡ ናብ 
ብልሽዉ (ኮራፕት) ኣሰራርሓ ስለዝኸዱ 
ግን፡ እቲ መደባት ከምቲ ዝድለ ኣይከደን። 
ነቲ ዝተራእየ ኣበራት ንምግምጋም ወይ 
ንምግናን ኣይኮነን። እዚ ተርእዮ’ዚ ተስፋ 
ዘቑርጽ ወይ ነቲ ሓሳብ ዘቐይር ኣይኮነን። 
ሕጂ’ውን እቲ ዝድለ ዕብየት ክመጽእ 
ሰፊሕ ሱታፌ ክህሉ ኣለዎ። 
 ከም ኣብነት፡ ናይ ጥሪት ሃብቲ ኣብዚ 

ሃገር ገዚፍ እዩ። ጥሪት ናይ ምፍራይ 
ዓቕምና ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ 
ሃብቲ ናይዛ ሃገር ኣብ ኢድ ጓሶት’ዩ ዘሎ። 
ዓይነት መነባብሮኦም ብዘየገድስ፡ ኣብቲ 

ቁጠባ ዘለዎም ኣበርክቶ ንእሽቶ ኣይኮነን። 
እዞም ሰባት እዚኣቶም ዜጋታት እዮም። 
ስለዚ ኣገልግሎታት ማይ፡ መጋሃጫ፡ 
ቨትሪናሪ፡ መጐዓዝያ፡ ጸዓት’ውን ኣብኡ 
ዝኣቱ እዩ፣ ረኺቦም፡ ኣፍራይነቶም 
ክብ ክብል ኩነታት መነባብሮኦም ናብ 
ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ኣለዎ። ናብ 
ካልእ መድረኽ ከነሰጋግሮም ኣለና። 
ፍርያቶም ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ክዓቢ 
ኣለዎ። መፍረ ከብቲ፡ ጤለ-በጊዕ፡ ኣግማል 
ዘቤታዊ ዕዳጋ ኣማሊኡ ኣብ ሰደድ ደረጃ 
ክበጽሕ ኣለዎ። ሎሚ ክንድ’ዚ ሚልዮን 
ዝኣክል ጥሪት እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 
ዝተወሰነ ዓመታት ናብ ክንደይ ተዓጻጻፊ 
ሚልዮናት ከነደይቦ ንኽእል? ንዕኡ ዘድሊ 

መሳለጥያታት እንታይ እዩ? ተጸኒዑ፡ 
ደገፍ እናተገብረሎም ዘለውዎ ክፋል 
ቁጠባ ከማዕብልዎ ክኽእሉ ኣለዎም። ናብ 
ኢንዱስትሪ ስጋ፡ ቆርበት፡ ጸባን ውጽኢት 
ጸባን ዝሰጋገርሉ ኩነታት ክነፈጥር ኣለና። 
ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሳዕሪ እናተጠቕሙ፣ 
ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናሳገሙ ክነብሩ 
ዘይኮነ፡ (ዋላ እቲ ምስጋም’ውን ኣብ ቦታኡ 
እናሃለወ) ናቶም ድኻም ውጽኢቱ ዝዓበየ 
ክኸውን፡ ኣገልግሎታት ክቐርበሎም 
ኣለዎ? እንተላይ ናይ ትምህርቲን ጥዕናን 
ማሕበራዊ ኣገግሎታት። እቲ ዘሎ ሃብቲ 
እንስሳ ገና ዘይማዕበለ (ፕሪሚቲቭ) ቁጠባ’ዩ 
ዋላ እንተተባህለ፡ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ገዚፍ 
ኣካል ሃገራዊ ቁጠባ እዩ። ኣብኡ ወፍሪ 
የድሊ። ናብ ኣዝዩ ምዕቡል ቴክኖሎጂ 
ዘለዎ ምርባሕ ዘሰጋግር ወፍሪ። እዞም 
ጓሶት ሒዞሞ ዘለዉ ሃብቲ፡ ዛሬባታት 
ጌርካ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ምርባሕ ጥሪት 
ክትውስኸሉ፡ ካብኡ ናብ ኢንዱስትሪ 
ስጋ፡ ቆርበት፡ ጸባን ውጽኢቱን ከተሰጋግሮ 
የድሊ። ኣብዚ ጽላት’ዚ ሰፊሕ ናይ ወፍሪ 
ዕድላት’ዩ ዘሎ። በቲ ዝተሓተ ንጀምር፣ 
ላዕሊ ላዕሊ ኣይኮንካን ንርኢ። ወፍሪ 
ክበሃል እንከሎ - ሆቴል፡ ሬስቶራንት፡ 
ባር ጥራይ ኣይኮነን። ንሱ’ውን ኣየድልን 
ማለት ኣይኮነን። 
 ኣብ ሕርሻ እንድሕር መጺእና፡ ኣብዚ 

ጽላት’ዚ ዝግበር ወፍሪ ምስቲ ኣቐዲምና 
ዝተዛረብናሉ ናይ ማይን ጸዓትን መደባት 
ኣተኣሳሲርካ ዝርአ እዩ። ካብቲ ቃጽዖ 
መሬቱ ሒዙ ወይ ዴሳኡ ሒዙ፡ ስገም፡ 
ዕፉን፡ ብልቱግን ካልእን ዘፍሪ ዘሎ ውልቀ 
ሓረስታይ ጀሚርካ፡ ኩሎም ኣብ ማሕረስ 

ዝነብሩ ዘለዉ ምህርቶም ክዓቢ ክኽእል 
ኣለዎ። ንዕኡ ዝድግፍ ዓቕሚ ናይ 
ምስሳን፡ እቶት ናይ ምዕባይ መደባትን 
ዝተፈላለየ ኣገልግሎታትን ክተኣታቶ 
ኣለዎ። እዚ ንገዛእ ርእሱ ወፍሪ እዩ። 
ክንደይ ሓረስታይ ኣሎ ኣብ’ዛ ሃገር? 
እንታይ ይመስል ኩነታቱ? እቲ መሬት 
ናይ ብሓቂ ብቑዕ ውጽኢት ይህብ 
ኣሎ ድዩ? ድዂዒ፡ ማይ፡ ካብ ዕርፊን 
ማሕረሻን ጀሚርካ ዝተፈላለየ ናይ 
ማሕረስ ቴክኖሎጂ ኣብ ከመይ ኩነታት 
ይርከብ? ብኸመይ ይምዕብል ክስርሓሉ 
ዘለዎ እዩ። ካልኦት ገፋሕቲ መደባት 
እውን ኣለዉና። ናይ ከርከበት ሕርሻ 
ኣሎ ንኣብነት። ገና ኣይተጠቐምናሉን። 

ብቓጽዖታት ከፋፊልካ ክትሰርሓሉ 
ዘፍቅድ ኣይኮነን። ገዚፍ ናይ ማሽነሪን 
ቴክኖሎጂን እታው (ኢንፑት) የድልዮ። 
ዓይነት ኣዝርእቲ መሪጽና፡ ነቲ ተዋህሊሉ 
ዘሎ ማይ ብዝለዓለ ደረጃ ተጠቒምና፡ ኣብ 
ክንዲ ሓደ ምህርቲ ክልተ ሰለስተ ምህርቲ 
ኣብ ዓመት ከነእትወሉ ንኽእል ኢና። 
መንግስቲ ዘበጋግሶም ፕሮግራማት ወይ 
ፕሮጀክትታት ክህልዉ ይኽእሉ። ኣብ 
መወዳእታ ግን እቲ ፕሮጀክትታት ናይ 
ህዝቢ እዩ። በብቕሩብ ናብ ህዝቢ ክሰጋገር 
ኣለዎ። ኣብ ንእሽቶ ማሕረስ ዝጸንሐ ዜጋ 
ናብ ገፊሕ ናይ ሕርሻ መደብ ክኸይድ 
ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ክንዲ ብዕራይን 
ነዊትን ዕርፍን ሒዙ ዝሰርሕ፡ ሓዲሽ 
ቴክኖሎጂ እናተኣታተወ ክሰርሕ ክኽእል 
ኣለዎ። ሕርሻ በይኑ ገዚፍ ሰክተር እዩ። 
ድሕሪኡ ናብ ኣዝዩ ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ 
ምምስራሕ (processing) ክንከይድ 
ንኽእል። ኣብ ሜታላት፡ ምግጥጣም 
ዝተፈላለየ መኪናታት፡ ኣብ ምምስራሕ 
ጡጥ፡ ቃንጫ ሽኮርን ካልኦት ሕርሻዊ 
ፍርያትን፡ ምዕሻግ መግቢታት ማእለያ 
ዘይብሉ ናይ ወፍሪ ዕድላት እዩ ዘሎ። ዋላ 
እቲ ዓበይቲ ዓበይቲ ዝመስል ናይ ዕደና 
መደባት እውን ህዝቢ ዝስተፎ ክኸውን 
ኣለዎ። ብኸመይ መንገዲ ይሳተፎ ናቱ 
ኣገባባት ኣለዎ። 
 ናይ ወፍሪ ጉዳይ ምስ ዝሓለፈ ሓደ-

ሓደ ባህ ዘየብል ተመኩሮታት ኣዛሚድካ 
ዕሽሽ ዝበሃል ኣይኮነን። ጥራይ ኣካይዳና 
ናብ ዘድምዕ ወፍሪ ክቐንዕ ኣለዎ። ሰፊሕ 
ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ዘረጋግጽ፡ ብውልቂ፡ 
ብሽርክነት፡ ብጉጅለ፡ ብከባቢ፡ ጽላት 

ብጽላት፡ ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ ወፍሪ 
ክህሉ ኣለዎ። ኣብዚ ብፍሉይነት ዝጥመት 
ኣብ ወጻኢ ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን 
ጉዳይ እዩ። ንሳቶም እውን ኣብ ዕብየት 
ቁጠባ ሃገር፡ ኣብ መደባት ልምዓት 
ብሰፊሑ ዝሳተፍሉ ዕድላት ክፍጠረሎም 
ኣለዎ። እዞም ክጠቕሶም ዝጸናሕኩ ጓሶትን 
ሓረስቶትን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ 
ዘለዉ ኮይኖም፡ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ እውን 
ኣብ ሃገሩ ከውፍር ዝበለጸ ዕድል ኣለዎ። 
ኣብ ኣመሪካ፡ ኤውሮጳ፡ ኣፍሪቃ፡ ማእከላይ 
ምብራቕ ዘለዉ ርሂጾም ዘጥረዩዎ 
ኣታዊታት ዘውፍርሉ ባይታ ክፍጠረሎም 
ኣለዎም። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ፡ ንድራኸ 
ቁጠባዊ ዕብየት ብዙሕ ብልጭታት ዝህቦ 
እዩ። ስለዚ ዝሓለፈ ተምክሮ ገምጋም 
ተገይርሉ ሕጂ ዝበለጸ ዕድል ክፍጠር 
ኣለዎ። ነፍሲ-ወከፍ ሰብ፡ ሓሳባት ኣለኒ’ሞ 
ኣከውፍር ይኽእል እየ፣ ወይ ከኣ ከም 
ጉጅለ ተኣኪቦም እዚአን እዚአን መደባት 
ኣለና’ሞ ኣብ ዓድና ከነውፍር ንዝብሉ 
እቲ ዘሎ ናይ ወፍሪ ዕድላት መወዳእታ 
የብሉን። ምናልባት ሓደ ካብ’ቲ ዘሎ ዓቢ 
ጸገም ናይ ኣባይቲ ጉዳይ እዩ። ነቲ ዘሎ 
ጠለባት ዘማልእ እኳ እንተዘይኮነ ሓደ ሓደ 
ክትግበር ዝጸንሐ መደባት ኣሎ። ሕጂ ግን 
ብገፊሕ ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ’ዩ። 
 ኣብ መመስርሒ ትካላት፡ ሕርሻ፡ 

ኢንዱስትሪ ፕላስቲክን ሜታልን፡ ዋላ 
ኣብ ኤለክትሮኒክስ ዓበይቲ-ዓበይቲ ናይ 
ወፍሪ መደባት ከነትግብር ንኽእል 
ኢና። ዜጋታት ኣብ ምንታይ ኣብ 
ምንታይ ከውፍሩ ይኽእሉ፡ ቅድሚ ሕጂ 
ምናልባት ሓፈሻዊ መርሓ ወጺኡ ነይሩ። 
ኣብዚ ይሕሸካ እናተባህለ ምኽሪ ንምሃብ። 
ኣብ መወዳእታ ግን፡ እቲ ውሳነ ናይቶም 
ከውፍሩ ቅሩባት ዝኾኑ እዩ። ስለዚ 
ሴክተር ብሴክተር ሓፈሻዊ መርሓ ጎደና 
ክሰኣል ክኽእል ኣለዎ። ቅድሚ ሕጂ 
ኣይተሳእለን ማለት ኣይኮነን። ግን ዝሓለፈ 
ተመኩሮ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ምስ’ዚ 
ኣቐዲመ ክጠቕሶ ዝጸናሕኩ፡ ናይ ጸዓት፡ 
ማይን ካልእን መደባት  ኣዛሚድካ ክሕደስ 
ዘለዎ እዩ። ሓደ ዜጋ ንዕኡ ብዝመስሎ፡ 
ብዝርኣዮ፡ ብዘለዎ ተመኩሮ ኣብ ከምዚኣ 
ከውፍር ይኽእል እየ ክብል ይኽእል። 
እቲ መርሓ ጎደና ኣብ ቅድሜኻ እንተሎ 
ከኣ፡ ኣበየናይ ከተውፍር ትኽእል - 
ብውልቀ ዲኻ ወይ ብእኩብ/ብሓባር? 
ምስ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ኣውፈርቲ 
ከመይ ጌርካ ትሰርሕ መረዳእታ ከስፍሕ 
ስለዝኽእል፡ ብደቂቕ ዝተጸንዐ ምስ 
ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ዝኻይድ ዝተሓደሰ 
መርሓ ጎደና ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። 
 ከም ኣብነት ኩሉ ግዜ ዝዝረበሉ 

ቱሪዝም ኣሎ። ኣብዚ ጽላት’ዚ ዘሎ 
ዓቕሚ ናይዛ ሃገር ገዚፍ እዩ። ግን ኣብ 
ርሑቕ ዘሎ ‘ፖተንሽያል’ እዩ። ምስ 
ግዜ፡ ትሕተ-ቅርጺ፡ ጸዓት፡ መጐዓዝያ 
ኣየር፡ ምድሪ፡ ባሕሪ፡ ካልኦት ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት እናማዕበሉ እንተኸይዶም፡ 
ኢንዱስትሪ ቱሪዝምን ምስኡ ሓቢሩ 
ዝኸይድ ናይ እንግዶት ኣገልግሎታትን 
ክዓቢ ዝኽእል’ዩ። ስለ’ዚ፡ ኣብ ቱሪዝም 
ዝግበር ወፍሪ ብስምዒት ጥራይ ኣይኮነን። 
ግዜን ምዕባለታትን እናርኣኻ እዩ። 
 ኣብ ናይ ሕርሻ መደባት ብኮርፖረሽናት 

ንምምዕባሉ ዝፍተን ፕሮጀክትታት ኣሎ። 
እቲ ኮርፖረሽናት ግን ኣብ መወዳእታ 
ንዜጋታት ናይ ወፍሪ ዕድል ዝኸፍት 
እምበር፡ ንዕኡ ዝዓግት ኣይኮነን። ኣብ 
መጐዓዝያን መራኸቢታትን ወፍሪ 
ብምእኩል ኣገባብ ወይ ከም ህዝባዊ 
መደብ ተታሒዙ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ 
ንኽእል። ኣብ መጓዓዝያ ይኹን ካልእ 

ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት፡ በብውልቂ 
ይኹን ብሓባር ወይ’ውን ብምትሕግጋዝ/ 
ብምውስሳብ ወፍርታት ክግበር ይኽእል 
እዩ። እዚ ጽላት’ዚ ንኣብነት ኣብ ወጻኢ 
ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ከውፍርሉ ዝኽእሉ 
እዩ። ክግለጸሎም ግን ኣለዎ። ኣብዚ 
ሴክተር’ዚ፡ ኣብዚ ኢንዱስትሪ’ዚ፡ ኣብዚ 
ዓውዲ’ዚ ከተውፍር ትኽእል ኢኻ። 
እንታይ ትሓሪ? እናበልካ ቀጻሊ ጐስጓሳት 
ክግበረሉ ዘለዎ እዩ። 
 ከውፍሩ ቅሩባት ዝኾኑ ብዙሓት 

እዮም። ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ሰብና ውዒሉ 
ሓዲሩ ዓዱ ክምለስ እምበር ክጠፍእ 
ዝደሊ ኣይኮነን። ስለዚ ንዓዱ ክምለሰሉ 
ዝኽእል መደብ ከውጽእ ኣለዎ። መደብ 
ከተውጽእ ቅድም ቀዳድም ኣታዊታት 
ምኽዕባት፣ ምውህላል (saving) ክህሉ 
ኣለዎ። ኣብ ክንዲ በይንኻ ትሓስብ’ውን 
ተሻሪኽካ ብምሕቡር መንገዲ ክትሰርሕ 
ምሕሳብ ዝበለጸ እዩ። ሽዑ ኣብ ዝሓረኻዮ 
ኢንዱስትሪ፡ ኣብ ዝሓረኻዮ ጽላት 
ከተውፍር ትኽእል። ኩሉ’ዚ ከም ሓሳብ 
ክትዛረበሉ ቀሊል እዩ። ብግብሪ ክሰርሕ ግን 
ንዕኡ ዝኸውን ባይታ ምውዳድ የድሊ፣ 
ውዳበ፡ ምሕደራ የድሊ። እቲ ዝግበር 
ጐስጓሳት ከኣ ኣብ ሕርያ ናይቶም ከውፍሩ 
ቅሩባት ዝኾኑ ጽቡቕ መረዳእታ ዝፈጥር 
ክኸውን ኣለዎ።  
 ኣታዊታት ሃገር ምዕባይ ክንብል ከለና 

ናይ መንግስቲ ኣታዊታት ማለት ኣይኮነን። 
ዕደና ኣሎ፡ ናይ ሕርሻ መደብ ኣሎ፡ ካልኦት 
ዝተፈላለዩ ጽላታዊ መደባት ኣለዉ። እቲ 
ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ቁጠባ፡ ንዕብየት ልዑል 
ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ግን ናይ ዜጋታት 
ንጥፈት እዩ። ስለዚ ክሳተፉ ዝደልዩ ዜጋታት 
እቲ ዕድል ክኽፈተሎም ኣለዎ። ብስምዒት 
ስቕ ኢልካ ጕያ-ጕያ ዘይኰነ ወይ 
ኣቋራጫት ሃሰስ ምባል ዘይኰነ ድማ ኣብ 
ዘድምዕ ፕሮጀክትታት፡ ኢንዱስትሪታት፡ 
ጽላታት ከውፍሩ ምእንቲ፡ ቀጻሊ ናይ 
ጐስጓስን ንቕሓት ሓፍ ምባልን ስራሕ 
የድሊ። እቲ ሕጋዊ መቓን እውን ከውፍሩ 
ዝሕግዞም ክኸውን ኣለዎ። 
 ዝሓለፈ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ተመኵሮታትን 

ሓደ-ሓደ ባህ ዘየብል ተርእዮታትን ነዚ 
ዓበይቲ መደባት ዝዓግት ኣይኮነን። ስለዚ 
ዳታናን ደቂቕ ሓበሬታን ኣኪብና፡ ነቲ ወፍሪ 
ክግበረሉ ዝድለ ዓውድታት ሓደ ብሓደ፡ 
ጽላት ብጽላት፡ ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ፡ 
ኣነጺርና ክንገልጾ ከድልየና እዩ። ዘቤታዊ 
ጥራይ ዘይኰነ፡ ዞባውን ዓለማውን 
ኵነታት እውን እናኣጽናዕና፡ ኣብዝን 
ኣብትን ዝግበር ወፍሪ የወጻጽኣና እዩ 
ክንብል ክንክእል ኣለና። ናይ ግድን ኩሉ 
ወፍርታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኸውን 
ኣለዎ ማለት ኣይኰነን። ኣብ ዝተፈላለየ 
ከባቢታት ዞባና እውን ክኸውን ይኽእል 
እዩ። ምስ ካልኦት ዜጋታት እናተሓባበርካ 
ክግበር ዝከኣል እውን ብዙሕ ኣሎ። ስለዚ 
እቲ መጽናዕቲ ናይ ብሓቂ ዳይናሚክ 
ኰይኑ፡ ምስ ግዜ እናሓየለ ዝኸይድ፡ 
መመሊሱ ዕምቈት እናወሰኸ፡ ስፍሓት 
እናደለበ ዝኸይድ ክኸውን ኣለዎ። 
ኣብ 2023 ዘለና ሓሳባት ኣዳቒቕና 
እንተ ኣነጺርናዮ፡ ድሕሪኡ ሓደ መበገሲ 
ስጕምቲ ክውሰድ ይኽእል። ናይቶም 
ኣብ ደገ ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታት 
ድሌት ቀዲሙና ከምዘሎ ርኡይ እዩ። 
ስለዚ ማዕረ-ማዕሪኡ ክንጐዪ ኣለና። ኩሉ 
ክማላእ ዘለዎ ነገር ሕጂ ሕጂ ዋላ እንተ 
ዘየማሊእናዮ ኣብ መስርሕ ከነማዕብሎ 
ንኽእል ኢና። ግን ንዕዉት ፕሮግራማት 
ዝድርኽ መጀመሪ ስጉምቲ ክንወስድ 
ኣለና እዩ እቲ ሕጂ ዘሎ ሓፈሻዊ ፖሊሲ። 
ኣብ 2023 እንታይ ይግበር? ኣብ 2024 
እንታይ ክንገብር ንኽእል ድማ ይርአ።

ካብ 3ካብ 3ይይ ገጽ ዝቐጸለ ገጽ ዝቐጸለ . . . ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

    ናብ 5    ናብ 5ይይ ገጽ ይቕጽል ገጽ ይቕጽል
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ክቡር ፕረዚደንት፡ ናይ ወጻኢ ወፍርን ክቡር ፕረዚደንት፡ ናይ ወጻኢ ወፍርን 
ምትሕብባርንከ? ምትሕብባርንከ?  

 ናይ ወጻኢ ወፍሪ እውን ምስዚ ክገልጾ 
ዝጸናሕኩ ናይ ዜጋታት ወፍሪ ተኣሳሲሩ 
ዝርአ’ዩ። ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ጸገም ኣሎ። 
ኣብ ዓበይቲ ናይ ቍጠባ ፍልስፍናታት 
ክኣቱ ኣይደልን። FDI ዝብልዎ ኣሎ። 
‘ፎረይን ዳይረክት ኢንቨስትመንት’። 
እቲ ጸገም፡ ኣብዘን ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ 
ዘለወን ሃገራት ዝግበር ናይ ግዳም ወፍሪ 
ምምንጫት ጥራይ ምዃኑ’ዩ። ብዘይካ 
ጥረ ነገራት ምግሓጥ፡ ቍጠባ ንምምዕባል 
ዝግበር ወፍሪ የለን። እቲ ውጽኢት ባዶ 
እኩብ’ዩ ኣብ መወዳእታ። ጥረ ነገራት 
ትወስድ፡ ጕልበት ትምዝምዝ፡ ነቲ ቝጠባ 
ግን ለውጢ ኣይተምጽኣሉን። ኣፍሪቃ 
60 ሚእታዊት ሃብቲ ወይ ጸጋታት ናይዛ 
ዓለም ሒዙ እንከሎ፡ ስለምንታይ’ዩ ኣብ 

ከምዚ ዝነብር ዘሎ? 1.2 ቢልዮን ህዝቢ 
ሎሚ ዘለዎ ኣህጉር እዩ። ድሕሪ ሓደ 
ወለዶ ናብ ክልተ ሰለስተ ቢልዮን ምስ 
ዓበየ፡ እዚ ናይ ዕንጋሎ ቍጠባ በዚ ዘለዎ 
ደረጃ ናይ ህዝብታት ሽግር ክፈትሕ 
ዝኽእል ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ናይ 
ደገ ወፍሪ ዝበሃል ከኣ፡ ኽልተ ሰለስተ 
መሻርኽቲ ሒዝካ ናይታ ሃገር ጥረ 
ነገራት ምምዝማዝ ጥራይ እምበር ነዚ 
ዝጥምት ኣይኮነን። 
 ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኵነት ከምኡ 

ይኹን’ምበር፡ ንሕና ናይ ደገ ወፍሪ 
ንምስሓብ ስኽፍክፍ ዘብለና የለን። 
ካብ ኣውሮጳ፡ ኣመሪካ፡ እስያ ዝመጽኡ 
ኩባንያታት ከውፍሩ እንተደልዮም - 
ጽቡቕ? ኣብ ምንታይ እዮም ከውፍሩ 
ዝደልዩ? እንታይ እዩ እቲ ወሰኽ ክብሪ 
(ቫልዩ ኣዲንግ)፡ ጥረ ነገራት ንምውሳድ? 
ወይስ ኣብ ቁጠባና ዘምጽኦ ለውጢ 
ኣሎ? ነዚ ኢና ንርኢ። ቅድም ቀዳድም 
ክንደይ ሰራሕተኛ ይቖጽረልና፡ እንታይ 

ዓይነት ክእለት ክዂስኲስልና ይኽእል 
የገድሰና እዩ። ብሰለስተ ሽሕ ይጀምር፡ 
ሓሙሽተ፡ ዓሰርተ፡ ዕስራ ሽሕ ይኹን፡ 
ሞያ ዘለዎ ሰራሕተኛ ከሰልጥን ዝኽእል 
ወፍሪ እንተዀይኑ፡ ብሉጽ ምህርቲ ዘፍሪ 
ወፍሪ እንተዀይኑ፡ ሓላል’ዩ። ጥረ ነገራት 
ክወስድ ዝደሊ ጥራይ እንተዀይኑ 
ግን፡ የወጻጽእ ድዩ? ኣበርክቶኡ ኣብቲ 
ቍጠባ ክሳብ ክንደይ’ዩ ክንርኢ ኣለና። 
ብስምዒት ዝውሰን ኣይኰነን። ዝዀነ 
ናይ ወጻኢ ወፍሪ ኣብ ምንታይ ዓውዲ፡ 
እንታይ ለውጢ ከምጽእ እዩ፡ ምስቲ 
ብደረጃ ሃገር 
ዝተታሕዘ ናይ ልምዓት መደባት 

ከመይ ይኸይድ? ኣዛሚድና ረብሓታቱ 
ክንመዝንኖ የድልየና። ኣይፋሉን ወርቂ 
ኣሎ ክንወስዶ ኢና፣ ሰማንያ ሚእታዊት 
ኣብ ደገ ሪፋይን ክንገብሮ ኢና ዝብለና 

ግን ርእስና ክንሓክኽ ግድን እዩ። እቲ 
ወፍሪ ምስ ናትና ናይ ሓዋሩ መደባት 
ሜታል ኢንዳስትሪ ድዩ ካልኦት 
ኢንዱስትሪታት ዝኸይድ ክኸውን 
ኣለዎ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ነሓስ 
ክወጽእ ጸኒሑ ኣሎ፡ ንደገ ይኸይድ 
ኣሎ። ንግዜኡ መዓለሽ ኢልና ንኸይድ 
ኣሎና። ብዘይካ ጥረ ነገራት ጓሕጕሕካ 
ምውሳድ፡ ኣብቲ ኢንዱስትሪ እንታይ 
ለውጢ ኣምጺኡ? እንተድኣ ኢልና 
ዋላሓንቲ። ንቀጻሊ ግን ብኸምኡ 
ክንከይድ ኣይንኽእልን። 
 ዝኾነ ወፍሪ የወጻጽእ ድዩ 

ኣየዋጻጽእን፡ ኣብቲ ተሳኢሉ ዘሎ 
ሓፈሻዊ መርሓ ጐደና እንታይ ኣበርክቶ 
ክገብር ይኽእል ዝመዝን መለክዒታት 
ክህልወና ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ 
ናቱ ኣበርክቶ ኣብ ዕብየት ቍጠባ፡ 
በተን መልክዒታት ተራእዩ፡ ይኸውንን 
ኣይከውንን ይውሰን። ኣየፍቅዱን እዮም፡ 
ዕድል ኣይህቡን እዮም፡ ከምዚ እዮም 

ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ትርጉም ዝወሃቦ 
ኣይኮነን። ናይ ወጻእተኛታት ጥራይ 
ዘይኰነ፡ ዋላ ወፍሪ ደቂ ሃገር እውን 
በዞም መለክዒታት እዚኣቶም እዩ 
ዝኸይድ። እቶም ዓበይቲ-ዓበይቲ ናብ 
ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ቍጠባታት 
ደይቦም ዘለዉ ሃገራት ኣመሪካ በሎ 
ሩስያን ካልኦትን ኣብ መንጎኦም ዘሎ 
ጉዳይ ናይ ኮምፕቲሽን እዩ። ንሕና 
ኣእጋርና ኣእዳውና ተቐይድና ከለና ኣብ 
ውድድር ክንኣቱ ንኽእል ኣይኮንናን። 
እቲ ጸወታ ዜሮ ሳም’ዩ ዝኸውን ኣብ 
መወዳእታ። ከምኡ ዝበሃል ወፍሪ 
ከነፍቅድ ኣይንኽእልን። ብሕሳብ ናይ 
ሃገር፡ ብሕሳብ ናይ ህዝቢ፡ ብሕሳብ 
ወለዶታት፡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ 
መቓመራት ወይ ዕንደራ ክንኣቱ 
ኣይንደልን። ናትና መለክዒ ኣለና። 

መልክዒታትና እቶም እንሕንጽጾም 
ፖሊሲታትን ዝወጽኡ ፕሮግራማትን 
ማዕረ ማዕሪኦም ዝኸዱ መደባትን 
እዮም። ካብኡ ብዝተረፈ ዝዀነ ከውፍር 
ዝደሊ ዋላ ካብ ማርስ እንተመጽአ 
እውን፡ ዘሰክፍ የብልናን። ይጠቕመና 
ድዩ ኣይጠቕመናን ጥራይ’ዩ መለክዒና።

ሕራይ ክቡር ፕረዚደንት፡ እቲ ቀንዲ ሕራይ ክቡር ፕረዚደንት፡ እቲ ቀንዲ 
ዝበልናዮ ሕቶታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ዝበልናዮ ሕቶታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና። 
ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ክፋላት፡ ንኣህጉራዊ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ክፋላት፡ ንኣህጉራዊ፡ 
ዞባውን ዘቤታውን ጉዳያት ዝምልከት ዞባውን ዘቤታውን ጉዳያት ዝምልከት 
ዝሃብካና መልሲ ምስ ጽበት ግዜ ኵሉ ዝሃብካና መልሲ ምስ ጽበት ግዜ ኵሉ 
ተጓሕጒሑ ወይ ተዘሪብሉ ክበሃል ተጓሕጒሑ ወይ ተዘሪብሉ ክበሃል 
ኣይከኣልን ይኸውን። ስለ’ዚ ብመንጽር ኣይከኣልን ይኸውን። ስለ’ዚ ብመንጽር 
ክንክተሎ ዝጸናሕና ፖሊሲ ማሕበራዊ ክንክተሎ ዝጸናሕና ፖሊሲ ማሕበራዊ 
ፍትሕን ስኒትን ክብሪታትን ክውሰኽ ፍትሕን ስኒትን ክብሪታትን ክውሰኽ 
ኣለዎ እትብሎ ነጥብታት እንተሎ፡ ኣብ ኣለዎ እትብሎ ነጥብታት እንተሎ፡ ኣብ 
መወዳእታ ድማ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንህዝቢ መወዳእታ ድማ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ንህዝቢ 
ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ 
እንተሎ?እንተሎ?

. . . ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ካብ 4ካብ 4ይይ ገጽ ዝቐጸለ ገጽ ዝቐጸለ

 ዜርካ ዜርካ ኣብ መወዳእታ፡ እንታይ 
መልእኽቲ ኣመሓላሊፈ ኢልካ 
ንነብስኻ ኢኻ ትሓትት። ኵሉ’ቲ 
ሕቶታት ብግቡእ ተመሊሱ’ዩ፡ እቲ 
ሓፈሻዊ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ 
ኣሎ ኢልካ ክግመት ይከኣል። እዞም 
ኵሎም ዝተዛረብናሎም ጉዳያት ግን፡ 
ኣብ ዓወቶም ኣብ ተፈጻምነቶም ኵሉ 
ግዜ ክትጠቕሶ ዘለካ መሰረታዊ ጉዳይ 
ኣሎ። እቲ ዕላማ ኣብ መወዳእታ 
ህዝቢን ሃገርን ከመይ ገይሩ ናብ 
ዝሓሸ ደረጃ ይሰጋገር፡ ብኸመይ 
ጻማኡ ይርከብ እዩ። ዝያዳ ኩሉ ድማ፡ 
ነቲ ዕላማ ከዐውት ተወፍዩ ዝሰርሕ 
ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል’ዩ። ሞሳኡ 
ክረክብ ክኽእል ኣለዎ። መስዋእቲ 
ዝኸፍል ዘሎ ኣብ ምክልኻል ሃገር 
ጥራይ ኣይኰነን። ዝሰርሖ ዘሎ ናይ 
ልምዓት ስራሕ ቀሊል ነገር ኣይኰነን። 
ቅድመ-ግንባር ተሰሊፉ ሕመረት ናይ 
ኩሉ ፕሮግራማት ኮይኑ ዝሰርሕ 
ዘሎ ንሱ እዩ። እዞም ዝተዛረብናዮም 
ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ንሕርሻን ካልእ 
ጽላታትን ዝምልከቱ ናይ ልምዓት 
መደባት እውን፡ ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ 
ጽባሕ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ 
ሕመረት ሓይሊ ኮይኑ ዝሰርሓሎምን 
ዝስዋኣሎምን፡ እቲ ሓይልታት 
ምክልኻል እዩ። 
 ሓይልታት ምክልኻል ቅድሚት 

ይሰራዕ እምበር ንበይኑ ኣይኰነን። 
ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቲ 
ዘመሓላለፍኩዎ ኣሎ። ሓይልታት 
ምክልኻል ኣብ ሕቝፊ ህዝቡ እዩ 
ዝነብር። በይኑ ዝሰርሕ ሓይልታት 
ምክልኻል የለን። ኣብ ቅድመ-ግንባር 
ኰይኑ ክሰርሕ ይኽእል’ዩ፣ ቅድሚት 
ኣትዩ ክስዋእ ይኽእል’ዩ፣ ዝዓበየ 
ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል’ዩ። ኣብ 
መወዳእታ ግን ህዝቢ’ዩ ሓቚፉዎ 
ክሰርሕ ዘለዎ። እዞም ኵሎም 
ክንዛረበሎም ዝጸናሕና መደባት ጽባሕ 
ንግሆ ክትግበሩ እንተድኣ ኰይኖም፡ 
ናይ 2023፡ 2024፡ 2025 ይዅን 
ካልኦት መደባት፡ እቲ ንዕኡ ዘተግብር 
ሓይሊ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘሎ 
ህዝቢና እዩ። ስለዚ ተወዲቡ ንልምዓት 
ክኸትት ኣለዎ። ሓይልታት ምክልኻል 
ኮነ ህዝባዊ ሰራዊትን ካልኦት ዝተፈላለየ 
ኣወዳድባታትን ዕላማኦም እንታይ’ዩ 
እንተበልካ ብቐንዱ ልምዓት እዩ። 
ከነልምዕ ግን ርግኣት የድልየና፡ ሰላም 
የድልየና፡ ሰላምን ርግኣትን ምውሓስ 
ከኣ ሰሪሕና እንፈጥሮ ኵነት እዩ። ብደገ 
ዝመጽኣና ማና ኣይኰነን። ልምዓት 
እውን ሰሪሕና እነፈጥሮ እዩ። ነዚ ድማ 
ሰፊሕ ሱታፌ ህዝቢ ከነረጋግጽ ኣለና። 
ከም ኣብነት፡ ናይ ማይ-ኩዖ ፍወሳታት 
ኢልና ተዛሪብና። ህንጸት ዛላታት፡ 

ሓጽቢ፡ ከትሪ፡ ናይ ምግራብ መደባት 
ብስፍሓት ከነተግብር እንተኾይንና፡ 
ኣብ ማእከል ከም ሕመረት ኮይኑ 
ዝቕልሶ ሓይልታት ምክልኻል ኮይኑ፡ 
ብሰፊሑ ግን እቲ ህዝቢ ክሳተፎ 
ክኽእል ኣለዎ። ኵሉ ምምሕዳራት 
- ብዞባ፡ ንኡስ ዞባ፡ ብከባቢ ደረጃ 
ተወዲቡ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። 
እቲ ዝሕለን ወይ ዝሰኣል መርሓ-
ጐደናታት ልምዓት፡ ዘዐውቶ ዝተወደበ 
ጸጋ ሰብ’ዩ። ሓይልታት ምክልኻል፡ 
ፖሊስ፡ ጸጥታ፡ ካልኦት ትካላት 
ህዝባዊ ሰራዊት ከኣ ኣካል ናይቲ 
ህዝቢ እዮም። ስለዚ እቲ መረዳእታ 
ክዓሙቚ ኣለዎ። ኩሉ በብሸነኹ 
ዘድልዮ ዕጥቂ ካብ ኣፍራዛን ባዴላን 
ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ቴክኖሎጂታት 
ዓጢቑ ክሰርሕ ኣለዎ። ነዚ መደባት’ዚ 
ብተደጋጋሚ ከነጉልሖ ኣለና። ቃለ-
መሕትት ተገይሩ ሓደ-ሓደ ሕቶታት 
ስለዝተመለሰ እኹል ኣይኮነን። ካብ 
ግዜ ናብ ግዜ እቲ ስእሊ እናበርሀ 
ክኸይድ ምእንቲ፡ እቶም ብዜና 
ዝዝርግሑ ኮነ ብዝተፈላለየ መገዲታት 
ዝካየዱ ናይ ጐስጓስ መደባት እውን 
ብዕምቆት ክንርእዮም ክንክእል ኣለና። 
ሕጂ ተዛሪብና፡ ዓበይቲ ዓበይቲ ጉዳያት 
መሊሽና ኣለና። ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ፡ 
ሽዱሽተ ወርሒ፡ ድሕሪ ዓመት ከኣ፡ 
እንታይ ጌርና፡ መደባትና ኣብ ምንታይ 
ደረጃ በጺሑ ኢልና እናገምገምና 
ንኸይድ። እዚ ሰፊሕ ሃገራዊ መደብ 
ዘተግብሮ እቲ ኣብ ውሽጢን ደገን ዘሎ 
ህዝቢ ምስ ሓይልታት ምክልኻልን 
ኩሎም ኣካላት መንግስቲን እዩ። ነዚ 
ሞዛይክ’ዚ ፈላሊና ኣይንርእዮን። ነቲ 
ዝወጽእ ሓፈሻዊ መርሓ ንምትግባር 
ናይ ግዜ ስሌዳ ሰሪዕና፡ ንዕኡ 
ዘድልየና ገንዘባዊ ንዋታዊን ጸጋታት 
እናጐሳጒስና - ኣብ መወዳእታ 
‘ክሳድ ምሓዝ’ ዝበሃል ኣሎ። ጉልበት 
ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። እቲ ጉልበት 
በብቦታኡ በብዓቕሙ ክንውድቦ 
ኣለና። ሓይልታት ምክልኻል ኮነ ኩሉ 
ሰብ ሞሳኡ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሓላፍነቱ 
ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ኣረጋጊጹ ክፈልጥ 
ክኽእል ኣለዎ። ኵሉ ኣፍራዛን ባዴላን 
ብሓደ ኢድ፡ በቲ ሓደ ከኣ ጠበንጃኡ 
ተሓንጊጡ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። 

ክቡር ፕረዚደንት፡ ስለ’ቲ ዝሃብካና ክቡር ፕረዚደንት፡ ስለ’ቲ ዝሃብካና 
ሰፊሕ ሓበሬታ ብስም ኣንበብቲ ሰፊሕ ሓበሬታ ብስም ኣንበብቲ 
ነመስግን። ኣብ ዝመጽእ ወርሓት ነመስግን። ኣብ ዝመጽእ ወርሓት 
ንዝህሉ ምዕባለታት ኣብ ግምት ንዝህሉ ምዕባለታት ኣብ ግምት 
ብምእታው፡ ኣብ ግንቦተ-ሰነ ተመሳሳሊ ብምእታው፡ ኣብ ግንቦተ-ሰነ ተመሳሳሊ 
መደብ ክህልወና ተስፋ ንገብር። ንሎሚ መደብ ክህልወና ተስፋ ንገብር። ንሎሚ 
ግን ስለ’ቲ ንኣርባዕተ ክፋላት ዝቐጸለ ግን ስለ’ቲ ንኣርባዕተ ክፋላት ዝቐጸለ 
ቃለ-መሕትት ደጊምና ነመስግነካ። ቃለ-መሕትት ደጊምና ነመስግነካ። 
የቐንየልና።የቐንየልና።

ዜና ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ኣብ ዱባይን ሰሜን ኢማራትን ጉባኤ ኣቃኒዑ
ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ነበርቲ 

ዱባይን ሰሜን ኢማራትን፡ “ንጡፍ 
ተሳትፎ፡ ንምሕያል ማሕበረ-ኮም” ኣብ 
ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ብ5 መጋቢት 8ይ 
ጉባኤ ኣካዪዱ። 
ኣብ ስራሕ ዝጸንሐት ኣካያዲት ኣካል፡ 

ንኣስታት 6 ዓመት ዝተኻየደ ንጥፈታት 
ብመልክዕ ጸብጻብ ክተቕርብ እንከላ፡ 
ተሳተፍቲ ብዕምቈት ዘትዮምሉ። 
ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ፡ 9 ዝኣባላታ 

ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪጾም።
ኣቦ-መንበር ማሕበረኮም ኣቶ 

ዓብደልቓድር መሓመድ-ስዒድ፡ ኣብ 
ስራሕ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን ብህዝቢ 

ንዝተገብረሎም ምትሕብባርን ሓልዮትን 
ድሕሪ ምምጓስ፡ ንኣሰናዳኢት ኮሚተን 
ንቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ቈንስልን 
ስለ’ቲ ደገፎም ምስጋና ኣቕሪቡ።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት 

ኢማራት ዓረብ ኣቶ ዑስማን 
መሓመድ-ዑመር እውን፡ ንህዝቢ 
ንምግልጋል ወለንታዊ ኣበርክቶ 
ንዝገበረት ኣካያዲት ኣካል ድሕሪ 
ምምስጋን፡ ነቶም ሓደስቲ ኣባላት ሰናይ 
ናይ ስራሕ እዋን ተመንዩ።
ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ቈንስል፡ ዘድሊ 

ምትሕብባር ከምዝገብረሎም ከኣ 
ኣረጋጊጹሎም።
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ዕላል ምስ ደራሲ መጽሓፍ “አንቱ በእናት”ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ዓምዲ ‘ባህልን 
ስነ-ጥበብን’፡ ንመደብ ምልላይ መጽሓፍ 
“አንቱ በእናት” ዝገልጽ ዓንቀጽ ኣቕሪብና 
ነይርና። ንሎሚ ድማ ምስቲ ኣብ ኤርትራ 
ዝቐነየ ደራሲ ማሞ አፈታ ዝተኻየደ ዕላል 
ነቕርበልኩም። ማሞ አፈታ ኣብ 1977፡ 
ኣብቲ ንኣፍዓበት ሓራ ዝገበረ መጥቃዕቲ 
ህዝባዊ ግንባር ተማሪኹ፡ ኣብ 1982 ናጻ 
ዝተለቀ፣ እንተዀነ፡ ምስ ብጾቱ፡ ኣብ ጐድኒ 
ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክስለፍ 
ዝመረጸ ኢትዮጵያዊ እዩ። ህዝባዊ ግንባር 
ንበዓል ማሞ፡ ‘ኣህጉራውያን ተቓለስቲ’ 
ዝብል ክብሪ ብምሃብ’ዩ ምስኡ ክስለፉ 
ፈቒዱሎም። ማሞ፡ ንጕዕዞ ህይወቱ ከም 
ተመሃራይ፡ ወተሃደር፡ ምሩኽ፡ ተጋዳላይ፡ 
ኣፍቃርን ተፈቃርን፡ ብቐንዱ ድማ ነቲ 
ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣተሓሕዛ ምሩኻት 
ዝነበሮ መርገጺ እትገልጽ መጽሓፍ ኣብ 
2021 ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዘሕተመ እዩ።  

ብመጀመርታ እንቋዕ ናብ ኤርትራ 
ብሰላም ተመለስካ። ስለምንታይ “አንቱ 
በእናት” ከም ኣርእስቲ መጽሓፍ መሪጽካዮ? 
ድሕሪ ክንደይ ኣማራጺታትን ጻዕርን 

ዝተበጽሐ ምርጫ እዩ። ልዕሊ ምጽሓፍ 
ዛንታይ፡ ኣርእስቲ ምምራጽ’ዩ ከቢዱኒ። 
“አንቱ በእናት” ዘበለኒ፡ ካብቲ ቀጥታዊ 
ኣርእስቲ ወጺእካ ንንባብ ዘሀንጢ ክምረጽ 
ኣለዎ ስለ ዝተባህለ እዩ። ኣርእስቲ ነቲ 
ምሉእ ትሕዝቶ ጠሚሩ ክገልጽ ኣለዎ። 
ስለዚ፡ ጆቴ [ቀንዲ ገጸ-ባህሪ ናይቲ መጽሓፍ] 
ሓደ ነዲኡ እዩ። ኣዲኡ ወደይ ክመሃረለይ 
ኢላ ኩሉ ዝከኣላ ዝገበረት ኣደ እያ። ካብቲ 
ዝቐመጡሉ ዓዲ ወጻኢ እዩ ዝመሃር ነይሩ። 
ንመጨረሽታ ግዜ ንዕረፍቲ ምስ መጽኣ፡ 
ከም ልሙድ ስንቁ ኣስኒቓ እያ ኣፋንያቶ። 
ንሱ ግን ኩነታት ስድራቤቱ ድቃስ ስለ 
ዝኸልኦ፡ ቀሲኑ ክመሃር ኣይከኣለን። ኣብዛ 
ኣዲኡ ጣፍ ኣስኒቓ ዘፋነወትሉ ህሞት፡ 
እታ መኪና ክሳዕ ትኽወል ኣብ ሰጣሕ 
ጐልጐል ደው ኢላ ተፋንዎ ነይራ። ንሱ 
ኸኣ በታ ዝወጽኣ ኣይተመልሰን። ዓመታት 
ሓሊፉ፡ ድሕሪ 18 ዓመት ዳግማይ ክረኸቡ 
እንከለዉ፡ ኣደ ንወዳ ኣየላለየቶን። ን18 
ዓመት ግን ብቐጻሊ በኽያ እያ። ስለዚ፡ 
ኣብዘን ዓመታት ንሳን ንሱን ዝተሳቐይዎ 
ብዙሕ እዩ። እቲ ታሪኽ እምበኣር ኣብዚ 
ክሊ’ዚ እዩ ዝዝንቶ። ቅድሚ “አንቱ 
በእናት” ከም ኣርእስቲ ምማራጹ፡ ልዕሊ 
ሓምሳ ዝኸውን ኣርእስቲታት ደርዲረ እየ። 
ኣብ መወዳእታ ከም ምርጫ ዝወሰድኩዋ 
ድማ እዚኣ ዀይና። 
ተወሳኺ መምረጺ ምኽንያት ከኣ 

ኣሎኒ። ካብ ገድሊ ናብ ኣስመራ ምስ 
ኣተና፡ ናይ ምሸት ትምህርቲ ክንመሃር 
ተፈቒዱና ነይሩ። መጀመርታ ናብ 
ውትህድርና ክወጽእ ከለኹ ታሽዓይ ክፍሊ 
እየ ነይረ። ድሕሪ ምምራኸይ፡ ኣብ ሜዳ 
ንመሃር ነይርና ኢና፡ ግን ስሩዕ ኣካዳምያዊ 
ትምህርቲ ኣይነበረን። ኣብ ሜዳ ብብዝሒ 
ብምንባብ ናይ ቋንቋ ዓቕመይ ክብ ኣቢለዮ ማሞ ምስ በዓልቲ-ቤቱን ብጾቱን ኣብ ኣስማራ ፓላስማሞ ምስ በዓልቲ-ቤቱን ብጾቱን ኣብ ኣስማራ ፓላስ

ስለ ዝነበርኩ፡ ኣስመራ ምስ ኣተና፡ ብቐጥታ 
ዓስራይ ክፍሊ ጀሚረ። ድሕሪ ናጽነት ናብ 
ኢትዮጵያ ክኸይድ ከለኹ እምበኣር 
ማትሪክ ተሳቲፈ፡ ሓሊፈ እየ ከይደ። 
ሓደ እዋን ናይ እንግሊዝኛ መምህርና 

ኣብ ሓደ ገጽ ድርሰት ጽሒፍኩም ምጽኡ 
ኢሉና። ኣነ ከም ኣርእስቲ፡ “Your Exc-
cellency” (ክቡርነቶም) ኢለ ጽሒፈ። 
ኣብቲ ጽሑፍ፡ ጽማቚ ዛንታ ህይወተይ 
እየ ኣቕሪበ። ‘ሓደ ተመሃራይ፡ ትምህርቲ 
ኣቋሪጹ፡ ኮብሊሉስ ዘጓነፎ ዕድል 
ውትህድርና ኰይኑ። ወተሃደር ኰይኑ 
ድማ ናብ ኤርትራ መጺኡ፣ ኣብ ኤርትራ 
ተማሪኹ፣ ተጋዲሉ። ድሕሪ ኽንደይ 
ዓመታት ናብ ዓዱ ተመሊሱ። ኣዲኡ 
ኣየለለየቶን’ሞ “ኣቱም” ኢላቶ። ኣቱም ምስ 
በለቶ፡ ወጺኡ ከይዱ’ ኢለ ኣብ ሓንቲ ገጽ 

ጸሚቖዮ። እቲ መመህር፡ ካብ ናይ ኩሎም 
ተመሃሮ ነታ ናተይ ኣብ ኢዱ ኣትሪፉዋ። 
‘እዛ ታሪኽ እዚኣ ባዕለይ ከንብበልኩም 
እየ’ ኢሉ ድማ ኣንቢቡዋ። ሽዑ፡ ገለ 
መማህርትና ዝነበራ ተጋደልቲ ክበኽያ 
ርእየየን። መምህር፡ ‘እንታይ እዩ እዚ? ካበይ 
ኣምጺእካዮ?’ ኢሉኒ። ታሪኸይ እዩ ኢለዮ። 
ብጣዕሚ ተደኒቑ። እዚ ዝኽሪ’ዚ ምሳይ 
ቐጺሉ። ደሓር ኣርእስቲ መጽሓፍ ክሓስብ 
ከለኹ’ውን ዘኪረዮ። “Your Exccellency” 
እንታይ እያ ትኸውን ብኣምሓርኛ ኢለ፡ 
ናብ ኣደ ኸኣ ኣጸጊዐያ፤ “አንቱ በእናት” 
ኢለያ። ኩሉ ሰብ ከኣ ብኣደ ትንኩፍ 
እንድዩ፡ ናይ ኣደ ነገር ከቢድ’ዩ። ስለዚ፡ እታ 
‘እናት’ ትብል ቃል ንባዕላ ጽብቕቲ እያ። 
ንማሞ ብሓቂ ድያ ኣዲኡ ጋግያቶ? እቲ 

ኩነት ከመይ እዩ ነይሩ?
እዚ ስራሕ ምንም ልቢ-ወለድ የብሉን። 

ጆቴ ድሕሪ 18 ዓመት ናብ ኣዲኡ ምስ 
ከደ፡ ኣብ ከባቢ ገዝኡ ምስ በጽሐ ገዛ 
ጠፊኡዎ። ምኽንያቱ፡ እቲ ወሰን ዝነበረ 
ማእከል ኰይኑ’ዩ ጸኒሑዎ። ኣብቲ ከባቢ 
ግን በጺሑ’ሎ። ቅድሚ ምውጽኡ ኣብቲ 
ከባቢ መደበር ፖሊስ ነይሩ፣ ሕጂ ክምለስ 
ከሎ ግን መናሃርያ ኣውተቡሳት ኰይኑ 
ጸኒሕዎ። ቅሩብ ተደናጊሩ። ደው ኢሉ። 
ሓንቲ ሰበይቲ ጋሻ ምዃኑ ኣለልያቶ። 

ምኽንያቱ፡ ምሉእ ጅንስ ዝተኸድነ ኣፍሮ’ዩ። 
ኣብቲ ከባቢ እዚ ልሙድ ኣይነበረን፤ ‘ጋሼ 
ምን ፈልገው ነው?’ ኢላትኒ። 
‘ሰብ ደልየ ነይረ፡’ ኢለያ።
‘መን?’
‘እንዳ ወይዘሮ ዱሬ ጠፊኡኒ።’
‘በጺሕካ ኣለኻ፣ እንሀልካ እዚ ኵርሽ 

ተጻሒፉዎ ዘሎ፣ እዚ ዕንበባ ዘለዎ ገዛ፡’ 
ኢላትኒ። 
እቲ ገዛ ክፉት እዩ ነይሩ። ድፍእ 

እንተ’በልኩዎ ተኸፊቱለይ። ኣትየ ኮፍ 
ኢለ። ክኣቱ ዝረኣየትኒ ሓንቲ ጐረቤት፡ 
‘ማማ፡ ጋሻ መጺኡክን ኣሎ’ ኢላታ። ኣደይ 
ብድሕሪት እያ ነይራ። መጺኣትኒ፣ ሰንቢዳ። 
እናጠመተትኒ ኮፍ ኢላ። ኣነ ኣብዛ ሰዓት 
እዚኣ ዝደለኹዋ እየ ረኺበ። ምኽንያቱ፡ 
ኣደይ ርእያትኒ ክትስንብድ’ሞ ኣብ 
ዘይሕማማ ክትበጽሕ ኣይደለኹን። ፈጺማ 
ኣየለለየትንን። እንተ ተለልየኒ ምናልባት 
ምሰንበደት፡ ምተጸለለት፡ ምወደቐት ነይራ። 
ኣብቲ እዋን’ቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ 

ኣብ ሓደ ቦታ ሰራዊቱ ኣኪቡ ነይሩ። ምስ 
ወያነ ተባኢሶም ናብ ጫካ ዝኣተዉሉ 
ግዜ እዩ ነይሩ። ስለዚ፡ እቶም ኦሮሞ ንሓደ 
ሆቴል ዝነበሮ ዘመድና፡ ኣምሓራይ ኢሎም 
ክቐትልዎ ይሃድንዎ ነይሮም። ንዕኡ ምስ 
ሰኣንዎ፡ ንደቁ ቀጥቂጠሞም። ስለዚ፡ ዝዀነ 
ጋሻ ክመጽእ ከሎ ‘ንሳቶም’ዮም መጺኦም 
ክስልዩና’ ዝብል ፍርሒ ነይሩ። ነደይ 
ዘፍርሓ ሓደ እዚ’ዩ፤ ደሓር ከም ዘዕለለትኒ፡ 
‘ካብዞም በረኸያታት ክኸውን ኣለዎ’ 
ዝብል ስግኣት ነይሩዋ። ኣብቲ ፊተይ ኮፍ 
ኢላ፡ ሰላም ኢላትኒ። ሰላምታ ተለዋዊጥና። 
‘ኣየለለኹኹምን፡’ ኢላትኒ። 
‘ኣነ ግን እፈልጠክን’የ። ቀደም ናብዚ 

ገዛኽን እመጽእ ነይረ። ምስ ወድኽን ማሞ 
ኣብዚ ሓዲርና ንኸይድ ነይርና፡’ ኢለያ።
‘ወዲ ኣበይ ከባቢ ኢኹም?’ ሓቲታትኒ።
‘ኣብዚ ዋጃ እየ፡’ ኢለያ ዋጃ ዝበሃል ዓቢ 

ሩባ ኣሎ ኣብቲ ከባብ። ከምኡ ዝበልኩ፡ 
ኣዕሩኽተይ ካብኡ መጺኦም ገዛና ይሓድሩ 
ስለ ዝነበሩ እየ። 
‘እወ፡ እወ ሓቅኻ ደቂ ዋጃ እዮም ምስ 

ወደይ ዝኸዱ ነይሮም፡’ ኢላትኒ። 
‘ወድኽን ደኣ ኣበይ ኣሎ ሕጂ? ደሃይ 

ኣለክንዶ?’
‘ማሞ ደኣ ቀደም ጠፊኡ እንድዩ፡’ ኢላ 

ብኽያት ጀሚራ። ከም ዘዕለሉኒ ስመይ 
ምስ ዝልዓል ብኽያት እዩ ዝቕድማ። ዕላል 
ቀጺለላ። ‘እንታይ ደኣ ዓቢርክን? ቀደም 
ሃብታም ነይርክን፣ ከብቲ ኣበይ ኣለዋ?’ 
ኢለያ። ብጣዕሚ ዓቢራ እያ ጸኒሓትኒ። 
‘ናይ ወደይ ናፍቖት ኣሎኒ፣ ጥዕና’ውን 

ብዙሕ ኣይረኸብኩን፡’ ኢላትኒ። ንእግረ 
መንገደይ፡ ብዛዕባ ኣቦይ፡ በቦይ ዝውለዱ 

ኣሕዋተይ ሓቲተያ ኣብ ዓዲ ከም ዘለዉ 
ነጊራትኒ። ኩሉ ሕልማ ብዛዕባ ወዳ ምዃኑ 
ኸኣ ኣዕሊላትኒ።
‘ኣነ ሎሚ ድሕሪ 18 ዓመት እመጽእ 

ኣለኹ። ሎሚ ምሸት ኣደይ እልል 
ክትብል’ያ፣ ድሕሪ ቅሩብ መዓልቲ ኸኣ 
ወድኽን ክመጽእ’ዩ ንስኽን እልል ክትብላ 
ኢኽን፡’ ኢለያ። እቲ ብኽያት እናወሰኸ 
ኸይዱ፣ ንዓይ ከኣ ከም ገለ ገይሩኒ። ዕላል 
ክኸፍት ነይሩኒ። ‘ሓንቲ ሓፍትኽን’ኳ 
ነይራ ዝፈልጣ። ኣበይ ኣላ? ኣላ እንተ 
ዀይናስ ክርእያ፡’ ኢለያ። 
‘ኣላ። እሞ እዚ ኹሉ ዓመታትሲ ምስ 

ወደይ ተራኺብኩም ኣይትፈልጡን?’ 
‘እቲ ሰራዊት ብዙሕ’ዩ፣ እቲ ቦታ ኸኣ 

ገፊሕ’ዩ። ኣበይ ክንርአአ ኢልክናና፡’ ኢለያ 
ናብ ሓትነይ ክኸይድ ገዲፈያ ወጺአ። 
ደድሕረይ ወጺኣ፡ ‘ከይበላዕኩም’ሞ 
ፍጹም ኣይትኸዱን ኢኹም! ብመገሻ 
ውዒልኩምሲ. . .’ ኢላትኒ፡ ካብ ለቀምቴ 
እየ መጺአ ኢለያ ስለ ዝነበርኩ። ‘ደሓን 
ክምለስ’የ፣ ሳንጣይ ኣብዚ ይጽንሓለይ፡
’ ኢለያ ወጺአ። እናበኸየት ደድሕረይ 
ወጺኣ፣ ኣነ ኣብቲ ጐልጐል እናኸድኩ፡ 
ኣብ መንደቕ ተጸጊዓ ትጥምተኒ ነይራ። 
ጐረቤት ወጺኣ፡ ‘እንታይ’ዩ’ዚ መዋእልካ 
ብኽያት! እዚ ቘልዓ’ዚሲ ኣብ ዘለዎ ከመይ 
ኢሉ ቀሲኑ ክነብር!? ወላ እንተ ሞተ’ውን 
ኣይቀስንን እዩ! ሕጂኸ እንታይ ኴንክን 
ምስ ወድኽን ነይረ እንተ በለንክሲ. . .’
‘ኖኖእ! እዞም ሰብኣይ መርድእ ወደይ 

ክነግሩኒ እዮም መጺኦም። በቃ ሎሚ 
ናይ መወዳእታ ዝቐብጸላ መዓልቲ እያ፡
’ ኢላ ብኽያት ቀጸለት። ርእይ ኣቢላትኒ 
ኸኣ፡ እዝስ ኣብቲ ኣካይዳኡ ወደይ 
ይመስል ክትብል ሰሚዐያ። ብዝዀነ ኣብዚ 
ይኣኽለና፣ ኣብቲ መጽሓፍ ብሰፊሑ 
ተገሊጹ ኣሎ።
ቅሩብ ደኣ ቀጽለልና፣ ክሳዕ ተተርጒማ 

ናብ ኣንበብቲ ትበጽሕ መጻንሒ ይኸውን. 
. .
ኣብቲ ዝቕጽል መጽሓፍ እንድዩ ዘሎ። 

ግን ቅሩብ ክቕጽል። እዝስ ወደይ ይመስል 
ምስ በለት ኣደይ፡ እታ ካልአይታ፡ ‘እሞ 
ብስሙዶ ክጽውዖ? ማሞ ዶ ክብሎ?’ 
ኢላታ። ‘ኖኖ እዚ ደኣ ዝሸየበ ኣረጊት 
ሰብኣይ ወደይ ኣይኰነን፣ እዝስ ግዲ 
የብልክን መርድእ ክነግረኒ’ዩ መጺኡ፡’ በለት 
ኣደይ። 
ናብ ሓትነይ ከይደ። ንሳ’ውን 

ኣየለለየትንን። ተመሳሳሊ ዛንታ ድማ 
ተፈጺሙ። ኣደይ ቈልዓ ልኢኻ፡ ‘እንታይ 
ኢሎም ከም ዘዕልሉ ዘለዉ ሰሚዕክዮም 
ምጽኢ’ ኢላታ። እቲ ዕላል ግን መለሳ 
ኣይነበሮን፣ ከምቲ ምስ ኣደይ ዘዕለልኩዎ 

እዩ ነይሩ። ሓትነይ ጸባ ክትሓቍን እያ 
ጸኒሓትኒ። ምስ ረኣየትኒ ሰንቢዳ። ኣብቲ 
መንደቕ ሽጕጥ ሒዘ ዝተሰኣልኩዎ ነደይ 
ዝሰደድኩላ ስእሊ ርእየ። ብድድ ኢለ፡ ‘እዚ 
ደኣ ማሞ አፈታ እንድዩ!’ ኢለያ። 
‘እወ፡’ ኢላትኒ።
‘ኣበይ ደኣ’ሎ?’
‘ማሞ ደኣ ቀደም ዝወጽአ፡ በዚ ሃረር 

ኣሎ’ዩ ዝበሃል።’ ስእሊ ናይ ካልኦት 
ቤተሰብና፡ ማለት፡ ናይ ወዳ፡ ናይ ኣኮይ. . 
. ኣስማት እናጠቐስኩ ደሃዮም ኣረጋጊጸ። 
ኩሎም ብህይወት ነይሮም። 
ኣደይ ኣብ ኣፍደገ ኰይና ብኽያት ምስ 

ቀጸለት ሰባት ክተኣኻኸቡ ጀመሩ። ካልእ 
ቈልዓ ልኢኸን፡ ንሓትነይ፡ ‘እዚ ጋሻ እንታይ 
ኢሉኪ በልያ’ ኢለንኣ። ኣብ ከምዚ ኩነታት 
ኣነ፡ ‘በሊ ሓትነይ ስዓምኒ!’ ኢለያ። ሓትነይ 
ሰንቢዳ፡ ኣውያት ደርጒሓቶ። ትስዕመኒ፡ 
መሬት ትስዕም። ኣውያት ዝሰምዑ 
ጐረባብቲ መጺኦም፣ እታ ዝተላእከት ቈልዓ 
ሰንቢዳ ደው! ‘እንታይ ኢሉኪ፡ እንታይ?’ 
ትብላ ንሓትነይ፡ ‘ንዒ፡ ንዒ ወድኺ እዩ! 
ማሞ እዩ! በልያ፡’ ኢላታ። ኣደይ ነጻላ 
እናጓሰሰት መጺኣ. . . ኣብዚ ይኣኽለና። 
ክትጽሕፍ ከለኻ ንመን እናረኣኻ፡ ንመን 

እናሓሰብካ ኢኻ ጽሒፍካያ?
እዛ መጽሓፍ ንብዙሓት ከም ትርኢ 

እያ ትገብረካ። ምኽንያቱ፡ ብጾትካ ትርኢ፡ 
ምስኦም ዘሕለፍካዮ ትዝክር፡ ገድሊ ኤርትራ 
ብምሉኡ ትርእዮ፡ ዘሕለፍናዮ ቓልሲ፡ 
እቲ ማእቶት ዝሰራሕናሉ ባዴላ፡ ኣፍራዛ፡ 
ማሳታት፡ ካብ ጸፊሕ እምኒ ዝተሰርሐ 
ሰሌዳታት ይርኣየካ፣ ንጽሕፈሉ ዝነበርና 
ወረቐት ጸባ ይርኣየካ፡. . . ዘይርኣየካ ነገር 
የለን። ናይ ንእስነት ፍቕሪ፡ እቲ ክሳብ ሎሚ 
ዘይተዛረብኩሉ ብዙሕ ነገር ይርኣየኒ። ካብ 
በረኻታት ነደይ ደብዳበ ክጽሕፈላ ከለኹን 
እቲ ዝበልኩዋን ይርኣየኒ፣ ብዙሕ ነገር 
ይርኣየኒ። ዝኽርታት ዝመልአ ብምዃኑ፡ 
ነቲ ዝኽርታት እዝክሮ። ነቲ ዝኽርታት 
እናጸሓፍኩዎ ንባዕለይ ብዙሕ ግዜ 
በኽየ። ኣብ ህይወተይ ሰረት ዘለዎምን 
ዘለወንን ሰባት እዝክር፣ ከም ወተሃደር ካብ 
ወልፍታት ሓራ ዝገበረትኒ ዝፋን እዝክር፡ 
. . . ብዙሕ ዝዝከር እዩ ሰፊሩ ዘሎ። ስለዚ፡ 
ነቲ ክዝከር ዘለዎ እናዘከርኩ እየ ጽሒፈ።
ብተደጋጋሚ ነደይ እዝክር ነይረ፣ ንሓደ 

ጌና ኣብ ክፍሊ ታዕሊም ከለና ምሳና ዝነበረ፡ 
‘መቓብረይ ምናልባት ኣብ ጐቦታት ሳሕል 
እዩ ክኸውን’ ኢሉ ጋቢ ዝሃበኒ ደመርጋ 
ከለቻ እዝክር። ኣብ ክፍሊ ታዕሊም ከለና 
ኣብ ላዕልን ታሕትን ኢና ንድቅስ ነይርና። 
ኣብኡ፡ ‘ምስ ተመረቕናስ ነዴታትና እንታይ 
ኢና ሒዝናለን ንኸይድ?’ ንበሃሃል ነይርና። 
ኣነ፡ ነደይ እዚ ናይ ደብረብርሃን ቀዳማይ 
ደረጃ ኰበርታ እየ ዝወስደላ እብል ነይረ። 
ንሱ ኸኣ፡ ‘ኣደይ ብጣዕሚ እያ ቡን 
ትፈቱ። ኩንታል ቡን ገዚአ ደው ከብለላ 
እየ፡’ ይብል ነይሩ። ፈጣሪ ኣይፈቐዶን፣ ቡን 
ኣይተገዝአ፡ ኰበርታ ኣይተገዝአ። ክልቴና 
ናብ ኤርትራ መጺእና፣ ንሱ ኣብ ጐቦታት 
ሳሕል ተሪፉ፣ ኣነ ዕድል ገይረ ክሳብ ሎሚ 
ኣለኹ። ስለዚ፡ እዚታት እዝክር፣ ነዚታት 
እናዘከርኩ ድማ ጽሒፈ። 
እዚ ዛንታ’ዚ ምሉእ ብምሉእ ሓቀኛ 

ዛንታ እዩ ኢልካ ነይርካ። ኣብ ገምጋም 
መጽሓፍ ዝቐረበ ንፈጠራ ገጸ-ባህርያት 
ዝምልከት ርእይቶ’ውን ነይሩ። ስለምንታይ 
ኢኻ ንማሞ ብጆቴ ክትጽውዖ መሪጽካ?

                  ይቕጽል                  ይቕጽል

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
ኤፍረም ሃብተጽዮንኤፍረም ሃብተጽዮን

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
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ንሳልሳይ ጊዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ
ናይ ጸረ ባልዕ            

ኣብ ከረን መጋርሕ ዝርከብ ፋብሪካና ብዙርያ እቲ ህንጻ ካብ ወርሒ መጋቢት - 2023 ክሳብ ለካቲት - 2024 
ጸረ ባልዕ     (Pesticide) መድሃኒት ከቕርቡን ኣብቲ ዝተጠቐሰ ቦታ ድማ ወርሓዊ (Periodic) ምንጻግ ክገብሩን 
ዝኽእሉ ተጫረትቲ ኣወዳዲሩ ክቖጽር ስለ ዝደለየ፡ ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም ትካላት ንጨረታ ይዕድም።

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዝግብኦም ቅጥዕታት
1. ተጫረትቲ ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም ኮይኖም ናይ 2019 ፍቓድ ንግዲ ዘሐደሱን ግብሪ መንግስቲ 

ናይ 2021 ከም ዝኸፈሉን ብሰነድ ከረጋግጹ ኣለዎም።   
2. ተጫረትቲ ዘቕርብዎም ሰንዳት ብመቦቆላዊ (original)ን ቅዳሓትን ኮይኖም፡ ኩሎም ሰነዳት ምስ 

ቀረቡ መበቆላዊ ሰነዳት ተመላሲ ይኾኑ። ቅዳሕ ድማ ኣብ ትካልና ይተርፍ።
3. ተጫራቲ ወኪል ምስ ዝኽውን፡ ናይ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ውክልናን ቅዳሕ ሃገራዊ መንነትን የቕርብ። 
4. ተጫራታይ ኩሉ ብቕዓቱ ብሰነዳት የረጋግጽ። ንኣብነት (ኣብ ግዜ ናይ ምቕራብ ብቕዓት፡ ፋይናንስዊ 

ብቕዓት፡ ሕሉፍ ተመኩሮ ኣገደስቲ መምዘኒታት ስለዝኾኑ ብሰነዳት ኣሰንዩ ምቕራቦም ኣገዳሲ 
ይኸውን።    

5. ተጫረትቲ ዘይምለስ 50.00 ናቕፋ ( ሓምሳ ናቕፋ) ብምኽፋል፡ ምልክታ ጨረታ ዝወጽሉ ጀሚሮም 
ሰነድ ጨረታ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣስመራ ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ከወስዱ ይኽእሉ።

6. ተጫረትቲ ኣብ ጨረታ ንምስታፍ 1,000.00 ናቕፋ (ሓደ ሽሕ ናቕፋ) ትሕጃ ጨረታ (Bid security) 
ብጥረ ገንዘብ ወይ’ውን  ብCPO የትሕዙ። ኣብ ጨረታ ምስ ዘይዕውቱ ተመላሲ ይኸውን።

7. ተጫራታይ ኣብዚ ጨረታ’ዚ ዕዉት ምስ ዝኸውን 10,000.00 ናቕፋ (ዓሰርተ ሽሕ ናቕፋ) መተግበሪ 
ጨረታ (performance guaranty )  ብCPO ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ሕሳብ ትከል መፍረ መድህኒት 
ትሕጃ የትሕዝ። 

8. ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላት ተጫረትቲ፡ ናይ ጨረታ ሰነዳቶም (offers) ብመሰረት ተዳልዩ  
ዘሎ ናይ ጨረታ ሰነድ መሊኦም ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 10 ተኸታተልቲ ናይ ስራሕ 
መዓልታት ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና ጨረታኦም ብማሕተም ኣሰንዮም  ብዝተዓሸገ ፖስታ 
የቕርቡ።  

9. ጨረታ ምልክታ  ካብ ዝወጸሉ ዕለት ድሕሪ 10 ናይ ስራሕ መዓልቲ፡  ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ቤት 
ጽሕፈት ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት፡ ልክዕ ሰዓት 9፡00 ቅድሚ ቀትሪ ይኽፈት። ዝኾነ ለውጢ ናይ 
ጊዜ ምስ ዝግበር ድማ፡ ቅድሚ ጨረታ ምኽፋቱ ኣዘል ንተጫረትቲ ብጽሑፍ/ወይ’ውን ብተሌፎን 
ይሕብር።

10. ዝኾነ ተጫራቲ ተወሳኺ መብርህን ሓበሬታን ምስ ዝደሊ፡ ጨረታ ቅድሚ ምኽፋቱ ዘሎ ጊዜ  ኣብ 
ቤት ጽሕፈት ኣዘል ትካል መፍረ  መድሃኒት ኣስመራ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዘሎ ኣድራሻ ተጠቂምካ 
ምውካስ ይከአል። 

11. ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት፡ ጨረታ ብኸፊል ወይ’ውን ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ 
እዩ።

     ኣድራሻና፡
ኣዘል ትካል መፍረ መድሃኒት ኣስመራ

P.O.Box 89
Tel. + 291 1 401994/400234

ኣስመራ ቤት ጽሕፈት ኣዘል
P.O.Box 6799

Tel + 291 1 120028 -120029

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ 
ኣስመራ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ለተብርሃን 
ምስግና ፍስሓጼንን፡ ተኸሰስቲ ወረ/ነ/
ሪት ይሕደጋ መዓሾ ወልደጋብርን 
ብዘሎ ናይ ገዛ ስም ምትሕልላፍ 
ክርክር፡ ካብ ተኸሰስቲ 1.ኣቶ ሙሴ 
ማርቆስ 2.ወ/ሮ ትርሓስ ማርቆስ 3.ወ/ሮ 
ሰናይት ማርቆስ 4.ወ/ሮ ሰምሃር ማርቆስ 
5.ኣቶ መድሃኔ ማርቆስ ን4/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳኩም ኣብዘየለኹምሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኣብ መንጎ ይግባይ በሃሊት ወ/ሮ 
ዕንሹ ክብሮም ኣስፍሃ ብሞግዚት ኣቶ 
ክብሮም ኣስፍሃ፡ ወሃቢ መልሲ ኣቶ 
በራኺ ፍስሃየ ባህታ ኣብ ዘሎ ናይ ኣቦነት 
ክርክር፡ ወሃቢ መልሲ ብኣድራሽኡ 
ክርከብ ስለዘይተኻእለ፡ ን12/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ ጉዳዩ 
ኣብዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ሲሃም ዓብዱልቃድር ሓሰን ምባል 
ተሪፉ፡ ሲሃም ዓብዱ ሓሰን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ ቁ.32 ይቕረብ።

ተኸሳሲ ኣቶ ፍጹም ቦኽረ ሃይለ 
2.ወ/ሮ ሄለን ኣለም ኪዳነ፡ ከሳሲ 
ትካል ባንክ ልምዓትን ወፍርን 
ኤርትራ ንገንዘብ ዝምልከት ክሲ ኣብ 
ልዕለኹም መስሪቱ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን24/3/23 ኣብ 
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 ቅረቡ።  
እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኹምሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሰስቲ ወረ/ነፍ ኣቶ ሓድሽ ሃይለ ኣበድ፡ 
ነፍ/ሄር ወ/ሮ ኣምለሰት ተኪኤ ሃይለ 
1.ወ/ሮ እዝግሃረያ ሓድሽ ሃይለ 2.ወ/ሮ 
ብስራት ሓድሽ ሃየለ 3.ነፍ/ሄር ጳውሎስ 
ሓድሽ ሃይለ 1.1 መዋእል ጳውሎስ 
ሓድሽ ሃይለ (ወኪል ብስራት ሓድሽ) 
ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ኣቶ ሓድሽ ሃይለ 
ኣበድ፡ ነፍ/ሄር ወ/ሮ ኣምለሰት ተኪኤ 
ሃይለ 1.ወ/ሮ ይረጋኣለም ሓድሽ ሃይለ 
ኣበድ 2.ኣቶ ኢያሱ ሓድሽ ሃይለ 
ኣበድ 3.ወ/ሮ ትብለጽ ሓድሽ ሃይለ 
ኣበድ ንምቅሊት ውርሻ ዝምልከት 
ክሲ ቀሊቡልኩም ስለዘሎ፡ ን4/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኽምሉ ክረአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ሃኒባል ኣኽሊሉ ዶሞኒኮ፡ ስም ኣደይ ሳባ 
ግርማይ ኣብርሃ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ቁ.37 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል 
ከተማ

ወ/ሮ ኣስካሉ ተኪኤ፡ በዓል-ቤተይ ኪዳነ 
ተስፉ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቁ ድማ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 

ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን11/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ

ኣቶ ዘመን ሙሴ ገብረሃንስ፡ ኣደይ 
ራሄል ገብረእግዚኣብሄር ኣብርሃ 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ኣቶ ኣቤል ኤፍሬም፡ ኣቦይ ኤፍሬም 
ሃብተማርያም ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 
1ሓፍተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ት ሲልቫና ጎይትኦም፡ ኣቦይ 
ጎይትኦም ሃይለን ኣደይ ንግስቲ 
ገብረህይወትን ስለዝተሰውኡ፡ ኣነ 
ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ዝቃወም 
እንተሎ፡  ን6/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ፈይሩዝ ዳዊት ሕድሮም፡ ኣደይ 
ኣበባ ኣለም ተላ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 1ጓላ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6 /4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ኪዳነ ገብረሚካኤል ብርሃነ፡ 
ኣደይ ኣሰፋሽ ኣረፋይ ወልደገርጊስ 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 8  ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ወ/ሮ ሓዳስ ሓድጉ ሓይሽ፡ በዓል-ቤተይ 
ሃይለስላሴ ጸጋይ መዓሾ ስለዝተሰወአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ 

ከሰስቲ ወረ/ነፍ/ሄር ኣቶ ሰረቐ 
ዑቕባሚካኤል ካብ ወረስቲ ኣቶ 
ኣማኒኤል ሰረቐ፡ ተኸሰስቲ ወ/ነፍ/ሪት 
ወ/ሮ ለተብርሃን ተስፋዮውሃንስ ብዛዕባ 
ገዛ ምልቃቕ ክሲ ተመስሪቱልኩም 
ስለዘሎ፡ ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት

ከሳሲ ኣቶ መሓሪ ዘርአ ተምነዎ፡ 
ተኸሳሲት ሃና ወልደገብርኤል 
ወልደስላሴ ብኣድራሻኣ ክትርከብ 
ስለዘይተኻእለ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ትጸዋዓለይ ስለዝበለ፣ ን13/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ 
ጉዳይ ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ከሳሲት ወ/ሮ ፍረወይኒ ገብረስላሴ 
ማና ወኪል ኣቶ መሓሪ ዘርአ ተምነዎ፡ 
ተኸሳሲት ራሄል ኣንገሶም ብኣድራሻኣ 

ክትርከብ ስለዘይተኻእለ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ትጸዋዓለይ ስለዝበለ፣ ን13/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፍቕያ 
ጨቐምጠ

ነብያት ዕቑባ ማህደር፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ 
ኣስመሮም ተስፋጋብር ስለዝተሰወአ፡ 
ኣነ ምስ 2 ደቁ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን5/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 
ከረን

ወ/ሮ ርሻን ማና ዑቕባሚካኤል፡ 
ኣሕዋተይ ገብርኣብ ኣባቴ ኣሚርን 

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!!! 

ሓፍተይ ለታይ ኣባቴ ኣሚርን 
ስለዝዓረፉ፡ ኣብ ቀዋሚ ይኹን 
ተንቀሳቓሲ ንብረት ሃብቲ፡ ወራሲቶም 

ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

Vacancy Announcement
Eritrea-Sichuan Mineral Construction Corp LTD. (ESMC) is inviting 
applicants for the following positions for Asmara Copper-Gold 
Polymetallic Project Site. 

1. Position: Commercial Manager (CM)

Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
	 Assisting the Project Manager to accomplish the contract and 

risk management of this Project.
	 Be responsible for management of the main contract with 

ESMC and subcontracts.
	 Be responsible for Change and Variation Management.
	 Be responsible for Invoicing.
	 Be responsible for Subcontract management.
	 Be responsible for maintaining relations with local government 

or departments.
	 Be responsible for translation and interpreting in the field of 

mining and mineral processing field in good Chinese and 
English.

Qualification Requirement
Education:
	 Master degree in foreign literature or international trade

Work experience:
	 Above 5 of working experience in the field of nonferrous mining 

and engineering.
	 International EPC project, overseas project management experi-

ence is preferred.
	 People who have the Working experience in Chinese companies 

and can speak Chinese language will be preferred.
	 Have a good knowledge of the Engineering and Technology 

Standards， Procedures and Specifications
	 Working Experience in design and consulting institute is required for 

this position

Additional skills and abilities:
	 Excellent language expression skills
	 Excellent communication, coordination and project management 

skills
	 Proficient in FIDIC agreement and other kinds of contract agree-

ments.
	 Good understanding and study on foreign culture, religion, etc.
	 Excellent translating and interpreting skills.

2. Position: Site Construction Manager

Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
The Site Construction Manager is responsible for the complete 
administration and organization of construction and field 
personnel and directs the field effort through the activities of 
his staff. He reports directly to the Project Manager. Specific 
responsibilities of the Construction Manager include:

	 Leading the management of HSE in the field.
	 Assisting in developing the Construction portion of the schedule 

for the project.

	 Supporting the design process phase through constructability re-
views, risk and opportunity reviews.

	 Participating in the development of the contracting plan and partic-
ipating in contract enquiry package development and bid reviews.

	 Developing of the site resourcing plan and selecting/mobilising the 
Construction Management Team.

	 Establishment of the project site facilities.
	 Managing and administering of the site contracts to achieve safe-

ty, quality, budget and schedule objectives.
	 Commercial administration of the contracts.
	 Managing interfaces on site including between contractors, and 

between Construction and Operations.
	 Testing and Completion of construction.
	 Handover to Commissioning and/or Operations.
	 Commercial closeout of contracts.
	 Managing relations with the Owner and Subcontractor

Qualification Requirement
Education:

	 Bachelor’s degree in Civil Engineering

Work experience:
	 Over 10 years of working experience in related fields.
	 International EPC project, overseas project management experi-

ence is preferred.
	 Relevant certificate is preferred
	 Applicants who can speak both English and Chinese will be pre-

ferred
	 Working Experience in site construction of Engineering, Procurement 

and Construction projects is required for this position.

Additional skills and abilities:
	 Excellent language skills
	 Proficient in operating the OFFEICE office software
	 Have Personnel management and leadership skills
	 Knowledge of project management, construction technology, cost op-

eration and personnel management

General Information and Other Requirement 
	 Place of Work:         Asmara Project Sites
	 Salary:                As per Company salary scale
	 Type of Contract:       Definite

Additional Requirement for Nationals:
	 Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide evi-

dence of Release Paper from Ministry of Defense.
	 Present Clearance from current/ last employer or Unemployment 

card from Labor office.
	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience creden-

tial, a copy of your National Identity card etc.)
	 Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates 

for an interview.
	 Application documents will not be returned to sender.
	 All application should be sent through the post office.
	 Deadline for application; 07 days from the date of publication on the 

newspapers 

Address: Please mail your application to;
               Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD (ESMC)
               P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea   

Note to None Eritrean applicants:
             Please send a copy of your application to 
             Aliens Employment permits Affairs,
             P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea 
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
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VACANCY ANNOUNCEMENT
Bisha Mining Share Company is inviting applicants for the following positions 
for Bisha site project.

Position: Process Plant Engineer
               Department: Process Plant 
               Number required: one  (01)

PRIMARY PURPOSE
•	 Reporting to the Process Plant Manager, the Process Plant Engineer 

is responsible for managing the fixed asset maintenance team, includ-
ing Boiler Makers, Electrical and Instrumentation, Mechanical Fitters, 
Condition Monitoring, Planning, Port Maintenance and Power Plant 
Contractors. 

•	 The incumbent is responsible for KPI performance of each section and 
establishing a preventative based maintenance system, reducing operat-
ing costs with less breakdown maintenance.

•	 The incumbent is also responsible for training and development of Na-
tional Artisans.

 TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE 
PERFORMANCE AREAS
 Planning

•	 Short term and long term maintenance planning.  Including assessments 
of future needs based on production levels and Life of Mine plans.

•	 Manages the development of Standard Operating Procedures (SOP’s) 
and Preventative Maintenance tasks (PM’s).

•	 Responsible for scheduling and efficiency of Artisan work force
•	 Annual budget and forecast planning

Implementation
•	 Manages the Engineering team who are responsible for maintenance 

and repairs of fixed equipment, in line with plans to ensure an efficient 
and effective operation, in order to achieve/exceed operational targets to 
maximise process plant availability.

•	 Ensure safety requirements are fulfilled at the work place, including 
leading Field Level Risk Assessment (FLRA) and Team Based Risk As-
sessment (TBRA). Report any safety issues/incidents.

•	 Comply with mine’s cardinal rules and other safety, environmental or 
other rules and standards as directed. Ensure all hazards and risks are 
identified, reported and eliminated.

•	 Coordinate the Process Plant Engineering Division resources (people; 
equipment; spares/consumables; and facilities to ensure processing uti-
lization and cost management objectives meet or exceed targets.

•	 Asists with managing the monthly expenses vs budgets.
•	 Ensure equipment performance/reliability, quality and costs are in line 

with budget.
•	 Ensure appropriate level of resourcing. (Maximise efficient use of ma-

terials, tools, equipment)
•	 Manage engineering activities according to plans, legislation, client 

needs. Best practices and principles to conform to standards, methods 
and procedures.

•	 Carry out routine visual inspections within area of responsibility to 
identify issues.

•	 Visible Leadership

Reporting
•	 Ensure that the Engineering “Information System” is updated.
•	 Ensure performance reports are accurate and submitted on time (daily; 

weekly; monthly).
•	 Ensure that ICAM / Rout Cause Failure Analysis investigations are car-

ried out and issues arising from such are dealt with in a timely manner.
•	 Ensure systems in place to identify risk and improvements for continu-

ous improvement.

Management
•	 Provide technical support for the team, as and when required.
•	 Provide training and mentoring for the team (especially safety standards 

and procedures).
•	 Ensure all Process Plant Engineering Division personnel and contrac-

tors, work in accordance with relevant laws, regulations, company poli-

cies and procedures.
•	 Promotes good behaviour. Motivate team to become “performance 

driven”.
•	 Lead team to improve current engineering processes
•	 Collaborate cross department for overall success of the mine.

Qualifications: Knowledge and Experience
• Diploma/Degree in Mechanical/

Electronic/Electrical Engineer-
ing

o 10 - 15 years relevant 
experience 
o 5 - 10 years Management skills

Position: Data Administrator
               Department: FITS - Supply
               Number required: one  (01)

PRIMARY PURPOSE

•	 Capturing of information from the manual Purchase Requisitions into 
Navision and relaying the information to the Procurement Section for 
further processing. 

•	 Maintain and administer accurate and up-to-date Supply Chain databse 
in order to produce reliable, current reports as and when required.

TASK DESCRIPTION EXPANDED TO CORE 
PERFORMANCE AREAS
 Data Capturing

•	 Process Purchase Requisition (PR) from end user and prepare Bisha 
Purchasing Quotation (BPQ)

•	 Capture PR information into Navision computer system and obtain au-
thorisation

•	 Follow-up all documentation and ensure letters are sent to Red Sea 
Trading Corporation timeously

•	 Follow up  daily attendance, over time, prepare time sheet on time.

Administration, Reports and Filing

•	 Prepare and send the daily Outstanding PO Summary Report to Manco 
and Supply Manager

•	 Update the daily stats on Procurement Database and prepare the Daily 
Procurement Report.

•	 Adminster and record supply related letters
•	 Facilitate and document site entry requests, visa applications, travel per-

mit, hotel bookings and accommodation and follow up related issues
•	

Qualifications: Knowledge and Experience
• Grade 12 o 2 years experience in Supply Chain function

o Computer knowledge – Microsoft Office Suite, 
Navision

General Information and other requirements:

•	 Place of Work:                Bisha.
•	 Salary:                               As per Company salary scale.
•	 Type of Contract:             Indefinite

Additional requirement for Nationals: 
•	 Having fulfilled his/her National Service obligation and 

provide evidence of release paper from the Ministry of 
Defense. 

•	 Present clearance paper from current/last employer.
•	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience 

credentials, a copy of your National Identity Card etc.).
•	 Only shortlisted applicants will be considered as potential 

candidates for an interview.
•	 Application documents will not be returned to sender.
•	 All applications should be sent through 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 to
                  Aliens Employment permits

      P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea
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Vacancy announcement

Eritrea-Sichuan Mineral Construction Corp LTD. (ESMC) is inviting 
applicants for the following positions for Asmara Copper-Gold 
Polymetallic Project Site. 

Position: Site Construction Manager
Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite
Major Duties and Responsibilities
The Site Construction Manager is responsible for the complete 
administration and organization of construction and field 
personnel and directs the field effort through the activities of 
his staff. He reports directly to the Project Manager. Specific 
responsibilities of the Construction Manager include:

	 Leading the management of HSE in the field.
	 Assisting in developing the Construction portion of the schedule 

for the project.
	 Supporting the design process phase through constructability re-

views, risk and opportunity reviews.
	 Participating in the development of the contracting plan and par-

ticipating in contract enquiry package development and bid re-
views.

	 Developing of the site resourcing plan and selecting/mobilising 
the Construction Management Team.

	 Establishment of the project site facilities.
	 Managing and administering of the site contracts to achieve 

safety, quality, budget and schedule objectives.
	 Commercial administration of the contracts.
	 Managing interfaces on site including between contractors, and 

between Construction and Operations.
	 Testing and Completion of construction.
	 Handover to Commissioning and/or Operations.
	 Commercial closeout of contracts.
	 Managing relations with the Owner and Subcontractor

Qualification Requirement
Education:

	 Bachelor’s degree in Civil Engineering

Work experience:
	 Over 10 years of working experience in related fields.

	 International EPC project, overseas project management experi-

ence is preferred.

	 Relevant certificate is preferred

	 Applicants who can speak both English and Chinese will be pre-

ferred
	 Working Experience in site construction of Engineering, Procurement 

and Construction projects is required for this position.

Additional skills and abilities:
	 Excellent language skills

	 Proficient in operating the OFFEICE office software

	 Have Personnel management and leadership skills
	 Knowledge of project management, construction technology, cost op-

eration and personnel management

Position: Deputy Site Construction Manager
Department: Processing Plant and Tailings Storage Facility 
Number Required: 01
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities
	 Leading the management of HSE in the field.
	 Assisting in developing the Construction portion of the schedule for 

the project.
	 Supporting the design process phase through constructability re-

views, risk and opportunity reviews.
	 Developing of the site resourcing plan and selecting/mobilising the 

Construction Management Team.
	 Establishment of the project site facilities.
	 Managing and administering of the site contracts to achieve safety, 

quality, budget and schedule objectives.
	 Commercial administration of the contracts.
	 Managing interfaces on site including between contractors, and be-

tween Construction and Operations.
	 Testing and Completion of construction.
	 Handover to Commissioning and/or Operations.
	 Commercial closeout of contracts.
	 Managing relations with the Owner and subcontractor
	 Experience in commissioning management and project management.

Qualification Requirement
Education:
	 Bachelor’s degree in Mechanical or Automation engineering

Work experience:
	 Over 10 years of working experience in related fields.

	 International EPC project, overseas project management experience 

is preferred.

	 Having experience in commissioning management and project man-

agement.

	 Applicants who can speak both English and Chinese will be preferred

	 Working Experience in site construction of Engineering, Procurement 

and Construction project is required for this position

Additional skills and abilities:
	 Excellent language skills.

	 Proficient in operating the OFFEICE office software.

	 Have Personnel management and leadership skills.

	 Knowledge of project management, construction technology, cost 

operation and personnel management.
General Information and Other Requirement 

	 Place of Work:         Asmara Project Sites
	 Salary:                As per Company salary scale
	 Type of Contract:       Definite

Additional Requirement for Nationals:
	 Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide evi-

dence of Release Paper from Ministry of Defense.
	 Present Clearance from current/ last employer or Unemployment card 

from Labor office.
	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience credential, 

a copy of your National Identity card etc.)
	 Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates 

for an interview.
	 Application documents will not be returned to sender.
	 All application should be sent through the post office.
	 Deadline for application; 07 days from the date of publication on the 

newspapers 

Address: Please mail your application to;
               Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD 
(ESMC)
               P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea   

Note to None Eritrean applicants:
             Please send a copy of your application to 
             Aliens Employment permits Affairs,
             P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea 
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ሃገራዊ ውድድር ትራክ ትሕቲ 18 ዓመት ተዛዚሙ
ዕብለላ ዞባ ማእከል ዝተራእዮ ውድድር

ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ዓዲ ቐይሕ ክሰላሰል 
ዝቐነየ ሃገራዊ ውድድር ኣትለቲክስ ትራክ 
ትሕቲ 18 ዓመት፡ ከምኡ’ውን፡ ዓበይቲ 
ኣትለታት ዝሳተፍዎ ናይ 10 ኪሎ ሜትር 
ናይ ጽርግያ ውድድር፡ ዝሓለፈ ሰንበት 
ተዛዚሙ።
  እዚ ውድድር፡ ብዓርቢን ቀዳምን ናይ 

ትራክ ጸወታኡ ከሰላስል እንከሎ፡ ኣብታ 
ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ 100፡ 400፡ 1500 
ሜትር (ውጽኢት ኣብ ናይ ሰንበት ሕታምና 
ገሊጽና ኢና) ምክያዱ ይዝከር። ብቀዳም 
ድማ፡ ብናይ - 200፡ 800፡ 3 ሽሕን ሜትሮ፡ 

ከምኡ’ውን፡ 4ብ1000 ሜትሮ ውድድር 
ሪለይ ብኽልቲኡ ጾታ ቀጺሉ ነይሩ። 
  በዚ መሰረት፡ ኣብ 200 ሜትሮ ደቂ 

ኣንስትዮ፡ ሶልያና ገብረሂወት - ማእከል፡ 
ሉልያ በረኸት - ደቡብ፡ ናኦሚ ዮናስ - 
ማእከል ተመራሪሐን ክዕወታ ከለዋ፡ ሴም 
ሙልጌታ - ደንደን፡ ዮውሃንስ ክፍለማሪያም 
- ማእከል፡ ሄኖክ ተስፋይ - ዓንሰባ ከኣ፡ 
ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተሸለምቲ ወርቂ፡ 
ብሩርን ነሓሰን ኮይኖም።
  ኣብ 800 ሜትሮ፡ ኣልማዝ ክፍሎም - 

ደቡብ፡ ፋጡማ ኣሕመድ - ማእከል፡ ልደታ 
ኤፍሬም - ማእከል ተዓወትቲ ደቂ ኣንስትዮ 
ክኾና እንከለዋ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ድማ፡ ሄኖስ ሃብቶምን ያፌት ምስግናን - 
ማእከል፡ ዳዊት ሃብተ - ደንደን ጸብለል 
ኢሎም።
  ኣብ ውድድር 3 ሽሕ ሜትሮ ፍልይ 

ብዝበለ፡ ዞባ ማእከል፡ ብኽልቲኡ ጾታ 
ንዝተዳለዋ መዳልያታት ተዓዊታትለን። 
ኣባላት ናይ’ዛ ዞባ ዝኾኑ፡ እዮቤል ዘርኢት፡ 
እሰይ ሃብቶም፡ ኣማኑኤል በርሀ፡ ከምኡ’ውን 
ሮዛ ሳለ፡ ማርያ ዓሊን ዲያና ሺሻይን ኣኣብ 
ጾታኦም ተመራሪሖም ተዓዊቶም። እዛ ዞባ፡ 
ኣብ 1500 ሜትሮ’ውን፡ ኣብ ክልቲኡ ጾታ 
ተመሳሳሊ ዓወት ሰኒዳ እያ።
  ብዘይካ’ዚ፡ ንመብዛሕትኡ ተዓዛቢ 

ሓዲሽ ጸወታ ዝኾነ ናይ 4ብ1000 ሜትሮ 
ውድድር ሪለይ እውን ኣብታ ዕለት 
እዩ ተኻይዱ። መብዛሕትኡ ተዓዛቢ፡ 
ንውድድር ሪለይ 4ብ100 (4*100) 
ዝፈልጦ ኮይኑ፡ ዝኾነት ጋንታ ኣርባዕተ 
ኣትለታት ከም እተሳተፍን ነፍሲ ወከፍ 
ኣትለታት 100 ሜትሮ ከምዝሽፍን ድማ 
ይርድኦ። ኣብ 4ብ1000 ሜትሮ ግና 
ፍልይ ብዝበለ፡ እቲ ቀዳማይ ኣትለት 100 
ሜትሮ ክጐዪ እንከሎ፡ እቲ ዝቕበሎ ካልኣይ 
ኣትለት 200፡ ሳልሳይ 300፡ ራብዓይ ከኣ፡ 

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት

400 ሜትሮ ብምጉያይ፡ 1000 ሜትሮ 
ይሽፍኑ። በዚ መሰረት፡ ኣብታ መዓልቲ፡ 
ዞባ ማእከል ኣብ ክልቲኡ ጾታ ክትዕወት 
እንከላ፡ ደንደንን ዓንሰባን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ፡ 
ደቡብን ደንደንን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እግሪ 
እግራ ስዒበን። 
  ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ትራክ ውድድር፡ 

ዞባ ማእከል፡ 10 ወርቂ፡ 10 ብሩር፡ ሸውዓተ 
ነሓስ ብድምር 27 መዳልያታት 
ብምንጥልጣል ጸብለል ክትብል 
እንከላ፡ ኣብ ክልቲኡ ጾታ ከኣ፡ 
ጎብለል ኮይና። መወዳድርታ 
ዝነበራ፡ ደንደን - ሰለስተ ወርቂ፡ 
ክልተ ብሩር፡ ክልተ ነሓስ 
ብድምር ሸውዓተ መዳልያታት፡ 
ደቡብ - ሓንቲ ወርቂ፡ ክልተ 
ብሩር፡ ክልተ ነሓስ ድምር 
ሓሙሽተ መዳልያታት፡ ዓንሰባ 
ከኣ፡ ብሰለሰት ነሓስ ስዒበናኣ።
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ 

ናይ 10 ኪሎ ሜትር ናይ 
ጽርግያ ውድድር’ውን ኣካል 
እቲ መደብ እዩ ነይሩ። ፈለማ  
ውድድር ዘካየዳ ደቂ ኣንስትዮ 
ኮይነን፡ ነቲ ኣብ ሓሙሽተ ዙርያ 
ዝተሰርዐ ርሕቀት ከኣ፡ ኣትለት 
ናይ ደንደን (ሚኒ/ ምክልኻል) 

- ፍዮሪ ገብረሂወት እያ፡ ብ35 ደቒቕ፡ 35 
ካልኢትን 6 ንኡስ ካልኢትን ተዓዊታትሉ። 
ጓል ጋንታኣ ንጽሃ ንጉሰ፡ ርግበ ሃብተስላሰ - 
ደቡብ፡ ሙዚት ተስፋይ - ደንደን፡ ኣርያም 
ዘርኣይን መርሃዊ ወልዳይን - ደቡብ ከኣ፡ 
ክሳብ ሻዱሻይ ኣትየን።
  ብመንጽሩ፡ ኣብቶም ዝተፈላለየ ቅድመ 

ግምት ዝተዋህበሎም ኣትለታት ደቂ 
ተባዕትዮ፡ ንዞባ ዓንሰባ ዝወከለ እንኮ ኣትለት 
- ኣብደልረዘቕ ሱሌማን እዩ ተዓዊቱ። እዚ 
ኣትለት፡ ብ30 ደቒቕ፡ 34 ካልኢትን 1 
ንኡስ ካልኢትን ቀዲሙ ሕንጻጽ ክረግጽ 
እንከሎ፡ ብርሃነ ነጋሲ - ማእከል፡ ሚካኤል 
ስዩምን ኣፈወርቂ ብርሃነን - ደቡብ፡ ናሆም 
ኤርምያስ - ብውልቂ፡ መርሃዊ መብራህቱ 
- ደንደን ከኣ፡ እግሪ እግሩ ኣትዮም። ኣብዛ 
ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር፡ ካብ 
ቀዳማይ ክሳብ ሻዱሻይ ዝኣተዉ ኣትለታት 
ብቕደም ተኸተል፡ 15 ሽሕ፡ 10 ሽሕ፡ 
ሸውዓተ፡ ሽዱሽተ፡ ሓሙሽተ፡ ሰለስተ ሽሕን 
ተሸሊሞም። ብዘይካ’ዚ፡ ቀዳማይ ዝኣተወ 
ወርቂ መዳልያን ዋንጫን ክቕበል እንከሎ፡ 
ካልኣይን ሳልሳይን ከኣ፡ ብሩርን ነሓሰን 
መዳልያ ኣንጠልጢሎም። 
  ትዕዝብቲ  ትዕዝብቲ
* ኣብዚ ውድድር፡ ተስፋ ዘለዎም 

ብርክት ዝበሉ ኣትለታት ተራእዮም 
እዮም። እዞም ዕቑር ዓቕሚ ከምዝውንኑ 
ዘርኣዩ መንእሰያት፡ ተካእቲ ናይቶም ኣብ 
ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ውድድራት ስሞምን 
ስም ሃገሮምን ዘጸውዑ ዘለዉ ኣትለታት 

ክኾኑ ትጽቢት ይግበር።
* ኣብቲ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት ናይ 

ትራክ ውድድር ዝተዓወቱ ኩሎም 
ኣትለታት፡ ብዘይካ መዳልያ፡ እቲ ኣቐዲሙ 
ዝተዳለወሎም (ንቐዳማይ ክልተ ሽሕ፡ 
ንኻልኣይ ሓደ ሽሕ፡ ንሳልሳይ 500 ናቕፋ) 
ገንዘባዊ ሽልማት ኣይተቐበሉን። እቲ 
ምኽንያት ከኣ፡ ‘ልዕሊ ዕድመ ኣትለታት 
ኣለዉ’ ተባሂሉ ስለዝተገምገመ ምዃኑ፡ 
ዋና ጸሓፊ ናይ’ቲ ፈደረሽን ኣቶ ታደሰ 
ገብሩ የረድእ። ሓቂ እዩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ 
ገደብ ዕድመ ዝግበረሉ ውድድር፡ ዋላ’ውን 
ኣህጉራዊ ይኹን፡ ወርትግ ኣዛራቢ እዩ። 
ይዅን’ምበር፡ ቅድሚ ውድድር ምጅማሩ 
ብዝግበር ምጽራይ እምበር፡ ድሕሪ 
ውድድር ኣትለታት ረሃጾም ምስ ኣፍሰሱ፡ 
በቲ ካልእ ከኣ፡ ነቶም ኣብ ልክዕ ዕድመኦም 
ዘለዉ ኣትለታት በሊጾም ምስ ተዓወቱ፡ 
ገንዘብ ከልኪልካ ምጽራይ ምግባር ትርጕም 
ዘለዎ ኣይመስልን። 
  ምናልባት፡ ዕዉት ዝነበረ ኣትለት ልዕሊ 

ዕድመ ኮይኑ እንተተረኺቡ፡ እቲ ክወሃቦ 
ዝግባኦ ገንዘባዊ ሽልማት ንኸይወሃብ 
ይከልከል ንበል። እቲ ብማዕከናት ዜና 
ከም ዕዉት ኮይኑ ዝተቓልሐ ስሙን፡ እቲ 
ዋላ ንትኽክለኛ ዕድመኡ ብምሕባእ ኣብ 
ቅድሚ ህዝቢ ዘንጠልጠሎ መዳልያን ግን፡ 
ዳግማይ ክምለስ . . .? ኩሉ እዚ ክረአ 
እንከሎ፡ ከምቲ ኣብ እዋኑ ዝህቦ መቐረትን 
ምትብባዕን ኣይኰነን። 
  ኣብዚ ጉዳይ፡ ብቕልል ዝበለ፡ ትሕቲ 

18 ዓመት ማለት  17፡ 16ን 15ን ካብ 
ኮነ፡ ናይ ተመሃራይ ዕድመ ማለት እዩ። 
ስለ’ዚ፡ ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ናይ 
ትምህርቲ ሰርቲፊኬት (ባጀላ) ብምርኣይ 
ጥራይ ዕድሚኡ ክፍለጥ ይከኣል እዩ። 
ካብዚ ተደጋጋሚ ርእይቶ ንምድሓን 
ከኣ፡ ሓደ ተወዳዳራይ/ኣትለት ካብታ 
መጀመርታ ዝተወዳደረላ ግዜ ጀሚሩ፡ 
ኣብ ዳታ ብምእታው (ዕድሚኡ ኣሰኒኻ) 
ንመጻኢ ክፍለጥ’ውን ይከኣል እዩ። ክንዮ 
እዚ ደረጃ ዕድመ’ዚ እውን፡ ኣብ ናይ 
ትሕቲ 20 ይዅን ካልእ ውድድር 
ትኽክለኛ ዕድሚኡ ክፍለጥ ይከኣል። 
ዓመት መጽአ ‘ዕድመ’ እናበልካ ምዝማር 
ግን ጽቡቕ ኣይኮነን። ኣብዚ መዳይ፡ ዝያዳ 
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ደቂ-ተባዕትዮ ሕልፍ 
ዝበለ ይመስል።
  ክንዮ እዚ ፈደረሽን ከኣ፡ ዞባታት 

ወይ ኣሰልጠንቲ እውን፡ ኣብዚ ጉዳይ 
ልዑል ተራ ክጻወቱ ይግባኦም። ሽልማት 
ንምግሓጥን ስም ንምርካብን ልዕሊ ዕድመ 
ኣትለታት ሒዞም ካብ ምምጻእ፡ ኣብቶም 
ኣብ ልክዕ ዕድመኦም ዝርከቡ ኣትለታት 
ኣተኵሮ ክገብሩ ለበዋና እዩ።
* ዕብለላ ማእከል ዝተራእዮ ውድድር፥ 

ዞባ ማእከል እንተስ ሕልፊ ኩለን በሊጻ፡ 
እንተስ መወዳድርታ ደኺመን፡ ኣብ ናይ 

ትራክ ካብ ዝተዳለወ 42 መዳልያታት 
ነቲ 27 ንሳ እያ ወሲዳቶ። እዚ ውጽኢት 
ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንተሃልዩ ከኣ፡ 
ነተን ካልኦት ተወዳደርቲ ዝያዳ ስራሕ 
ይጽበየን ከምዘሎ እዩ። 
* ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት፡ ኣብ ቦታኻ/

ሜዳኻ ኣብ እትፋለመሉ እዋን፡ ገለ ብልጫ/
ረብሓ ክህልወካ ይኽእል እዩ። ልምዲ 
ኩነታት ኣየር፡ ምልከት መጻወቲ ሜዳ፡ 
ብዓቢኡ ከኣ ብሞራል ደገፍትኻ ተሰኒኻ፡ 
ውጽኢት ከተምጽእ ዝለዓለ ተኽእሎ 
ኣሎ። እንተኾነ፡ ኣብዚ ኣብ ዓዲ ቐይሕ 
ዝተኻየደ ሃገራዊ ውድድር፡ እታ ንኡስ ዞባ 
ዋላ’ኳ፡ ኣብቲ ናይ ትራክ ውድድር ምስ 
ዞባኣ (ደቡብ) እትጥርነፍ ትኹን፡ ኣብቲ 

መደብ ጸወታ
ሎሚ 

ሻምፕዮንስ ሊግ
ሰዓት 11፡00 ምሸት

ፖርቶ - ኢንተር ሚላን
ማን ሲቲ - ኣርቢ ሌፕዚግ

* ኣብ ጉዳይ ሓዲሽ ውዕል ዛጊት ምስ 
ክለቡ ቸልሲ ክሰማምዕ ዘይከኣለ ዘሎ - ማሶን 
ማውንት፡ ኣብ ሓደ መዕለቢ እንተዘይበጺሑ 
ኣብ ክራማት ካብታ ክለብ ክወጽእ ከምዝኽእል 
ተሓቢሩ። ውዕል ናይ’ዚ ተጻዋታይ፡ ኣብ ሰነ 
2024 ዘብቅዕ ኮይኑ፡ ቸልሲ ንዓመታ ካብ 
ብናጻ ክትለቆ ገለ ገንዘበ ከሲባ ከተፋንዎ 
ከምእትመርጽ ናይ ቀረባ ወገናት የረድኡ።
* ሊያንድሮ ትሮሳርድ፡ ጋብሪኤል ጂሰስ 

ካብ መጕዳእቲ ሓውዩ ምምላሱ ከምዘሐጐሶ 
ብምግላጽ፡ ኣብ መልጎኦም ዝህሉ ውድድር 
ንመስመር መጥቃዕቲ ኣርሰናል ክጠቕሞ 
ከምዝኽእል ተዛሪቡ። ጂሰስ፡ ኣብ ዋንጫ ዓለም 
ድሕሪ ዘጋጠሞ መጉዳእቲ፡ ክሳብ ዝሓለፈ 
ሰሙን ኣብ ናይ ተሃድሶ ግዜ ምጽናሑ 
ይፍለጥ። ሰንበት ጋንታኡ ንፉልሃም 3ብ0 
ኣብ ዝሰዓረትሉ ጸወታ ግና፡ ንትሮሳርድ ቀይሩ 
ምእታዉ ይዝከር። በዚ ድማ’ዩ፡ ኣብ ጥሪ ካብ 
ብራይቶን ናብዛ ለንደናዊት ክለብ ዝመጸ 
- ትሮሳርድ፡ ቦታኡ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ 
ከምዝኽእል ክግለጽ ዝተሰምዐ። ይዅን’ምበር፡ 
እዚ ቤልጁማዊ፡ ቦታኡ ንምውሓስ ክቃለስ 
ተዳልዩ ምህላዉ እዩ ገሊጹ። ትሮሳርድ፡ 
“ጂሰስ፡ ብሉጽ ተጻዋታይ እዩ። ንኣርሰናል 
ብዙሕ ኣበርኪቱላ ኣሎ።” ክብል ኣድኒቕዎ 
እዩ። 

* ቤልጁማዊ ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ - 
ኤደን ሃዛርድ፡ ኣብ ጋንታኡ ማድሪድ ቦታኡ 
ንምውሓስ ኣብ ቃልሲ እንከሎ ንሃገራዊት 
ጋንታ ቤልጅዩም ምውካሉ ከምዘይፈተዎ 
ተዛሪቡ። ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ካብ ኣህጉራዊ 
ውድድር ጥሮታ ዝወጸ - ሃዛርድ፡ “ሓዲሽ 
ወለዶ ክጻወት ይግባኦ ነይሩ።” ክብል እዩ፡ 
ኣብ ሕማቕ ኣቃውማ እንከሎ ምውካሉ 
“ከምዘይፈተዎ”፡ ድሕሪ ምስንባቱ ግልጺ 
ገይሩ ዘሎ።
* ጀርመናዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ኵዕሶ 

እግሪ - ሎዛር ማቲያስ፡ ዋላ’ኳ፡ ባየር ሙኒክ 
ኣብ ክራማት ንለዋንዶውስኪ እንተሸጠቶ፡ 
እታ ክለብ ኣብዚ እዋን ዘላቶ ኵነታት ግና፡ 
ኣብ ታሪኽ እታ ዝበለጸት ምዃና ግልጺ 
ገይሩ። ንሱ፡ “ኩሉ ተጻዋታይ ካብ መስበርቲ 
ናጻ እንተሃሊዩ፡ እዛ ክለብ ሒዛቶም ብዘላ 
ዓይነታውን ተጻወትቲ ናይ ኩሉ ግዜ እታ 
ዝበለጸት እያ። ባየር፡ ምስ ቀዳሞት 11 ክምረጹ 
ዝኽእሉ 20 ብቑዓት ተጻወትቲ ኣለዉዋ። 
ኣብ’ቲ ኣነ ዝነበርኩሉ ግዜ፡ 13፡ ድሕሪኡ 
ከኣ 16ን 17ን እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ሕጂ 
ድማ፡ ሓሙሽተ ግዜ ተጻወትቲ ክትቅይር 
ዕድል ኣለካ።” ኢሉ። መራሒት ቡንደስሊጋ 
ዘላ ሙኒክ፡ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ንፒኤስጂ 
ምግላፋ ይፍለጥ።

ሓጸርቲ ዜናታት

ብደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝተሳተፈቶ ናይ 
ጽርግያ ውድድር ግና፡ ክንዮ ተሳታፊት 
ውጽኢታዊት ኣይነበረትን -  ኩሎም 
ኣትለታታ መወዳእታ እዮም ወጺኦም። 

እንተ ነበርቲ ናይ’ቲ ቦታ ግና፡ ውድድር 
ኣብ ምማቝን ደገፍ ኣብ ምሃብን 
ብዝተጻወትዎ ተራ ሞሳ ዝግባኦም እዩ። 
* ብተመሳሳሊ ከም ናይ ትራክ፡ ኣብ 

ናይ ጽርግያ ውድድር እውን፡ ኣብ ደቂ 
ተባዕትዮ ሓደ ካብ ዞባ ዓንሰባ፡ ሽዱሽተ 
ካብ ዓዲ ቐይሕ ዝርከብዎም ገለ ናይ 
ውልቂ ገዲፍካ፡ ማእከል፡ ደቡብን ደንደንን 
እየን ተሳቲፈን። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከኣ፡ 
ዝያዳ ኣሰካፊ ይመስል - ማእከል፡ ደቡብን 
ደንደንን ጥራይ እየን ተፋጢጠን። ስለዚ 
ድማ፡ ዝተረፋ ዞባታት ዝሳተፋሉን ብዝሒ 
ዘለዎም ሕብራውያን ኣትለታት ዝፈርዩሉን 
እንተዝኸውን ዓቢ ረብሓ ምሃለዎ።



ሓዳስ   ኤርትራ
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14 መጋቢት 2023 - ገጽ 12 መበል 32 ዓመት ቁ.167
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ስዑዲ-ዓረብ - ኩባንያ ኣራምኮ 161 ቢልዮን ዶላር ከሲቡብደረጃ ዓለም ዝዓበየ ኩባንያ ነዳዲ 
ምዃኑ ዝንገረሉ ‘ሳውዲ ኣራምኮ፡ ኣብ 
ዓመተ 2022 ጥራይ 161 ቢልዮን ዶላር 
መኽሰብ ከምዝረኸበ፡ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ 
መንግስታውያን ኩባንያታት ነዳዲ ዓለም እቲ 
ዝዓበየ መኽሰብ ከምዝዀነ ገሊጹ።
እቲ 94% ካብ ብርክታቱ ብመንግስቲ 

ንግስነት ስዑድያ ዝውነን ደርማስ ኩባንያ፡ 
ኣብ 2022 ክብረ-ወሰን ዝሰበረ መጠን 
መኽሰብ ክግሕጥ ዝኸኣለ፡ ሩስያ ኣብ ለካቲት 
ናይቲ ዓመት’ቲ ኣንጻር ዩክሬን ንዝኸፈተቶ 
ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ስዒቡ ዋጋታት ጸዓት 
ብደረጃ ዓለም ድሕሪ ምንሃሩ እዩ። 
ሕጂ’ውን ቻይና ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ 

ኣጽኒዓቶ ዝጸንሐት ቀይዲታት ድሕሪ ምልዓላ 
ዳግማይ ብምሉእ ሸውሃታ ናብ ዕዳጋ ነዳዲ 
ዓለም ተመሊሳ ከምዘላ ዝጠቐሰ እቲ ኩባንያ፡ 

ነቲ ክንህር ዝኽእል ጠለብ ንምምላእ ክብል 
ንመጠን ዘፍርዮ ነዳዲ ከዛይዶ ምዃኑ ሓቢሩ።

ምምላስ ናይ ቻይና ናብ ዕዳጋ ነዳዲ 
ንመጠን መኽሰቡ መሊሱ ከዕብዮ ምዃኑ 
ዝገለጸ ኩባንያ ሳውዲ ኣራምኮ፡ እቲ ዝግሕጦ 
ኣታዊታት፡ ንህንጸት ናይታ ብወራሲ ዓራት 
ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ተነዲፋ ዘላ - 
ካብ ብከላ ናጻ ዝዀነት ናይ መጻኢ ከተማ 
ክሕግዝ ምዃኑ ኣገንዚቡ።  
ኣብ 2021 ኣስታት 110 ቢልዮን ዶላር፡ 

ኣብ 2020 ድማ 49 ቢልዮን ዶላር መኽሰብ 
ዝረኸበ ኩባንያ ሳውዲ ኣራምኮ፡ ኣብ 2022 
መዓልታዊ 11.5 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ የፍሪ 
ከምዝነበረ’ዩ ዝገልጽ።

ኣብ 2027 ድማ፡ ነቲ ዘፍርዮ ዘሎ መጠን 
ነዳዲ ናብ 13 ሚልዮን በርሚል ክብ ከብሎ 
መደብ ከምዘለዎ ይሕብር።
ስዑዲ-ዓረብ፡ ልክዕ ከም ቻይናን ሩስያን 

ኣብ 2060 ካብ ብከላ 100% ናጻ ክትከውን 
ተመባጺዓ’ኳ እንተላ፡ ምስ ምውሳኽ ፍርያት 
ኩባንያ ሳውዲ ኣራምኮ ግን፡ ነቲ መብጽዓ 
ብኸመይ ከምእተተግብሮ ንጹር ኣይኰነን - 
ብመሰረት ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ። 
ኣብዚ እዋን ዋጋኡ 1.9 ትሪልዮን ዶላር 

ተተሚኑ ዘሎ ሳውዲ ኣራምኮ፡ ብደረጃ ዓለም 
ነቲ ኣብ መፍረ ቴክኖሎጂያዊ መሳርሒታት 
ዝነጥፍ ኣመሪካዊ ኩባንያ ኣፕል ስዒቡ ካልኣይ 
ዝኸበረ ኩባንያ ከምዝዀነ’ዩ ዝንገረሉ።

ቻይና ንፍሊፕንስ ተጠንቅቕ

ፍሊፕንስ ምስ ኣመሪካ ዘለዋ ወተሃደራዊ 
ዝምድና ከተደልድሎ ብምምራጻ፡ ቀንዲ 
ግዳይ ናይቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣመሪካን 
ዝካየድ ጂኦ-ፖለቲካዊ ክርፍስ ክትከውን 
ምዃና፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና 
ብቀዳም ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ኣጠንቂቑ።
ፕረዚደንት ፈርዲናንድ ማርኮስ፡ 

ንሰራዊት ኣመሪካ ኣርባዕተ ተወሰኽቲ 
ወተሃደራዊ መዓስከራት ኣፍቂዱሎም 
ከምዘሎ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትሪ፡ እቲ 
ውሳነ፡ ንፍሊፕንስ ብቐጥታ ምስ በይጂን 
ዘራጽማ ብምዃኑ፡ ንሃገራዊ ረብሓታታ 
ይዅን ንጸጥታን ርግኣትን እቲ ዞባ ኣብ 
ሓደጋ ከትእዎ ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ኤምባሲ ቻይና ኣብ ፍሊፕንስ ብወገኑ 

ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ 
ምምሕዳር ፕረዚደንት ማርኮስ፡ ንድሕነት 
ፍሊፕንስ ክብል ኣብቲ ኣመሪካ ዓለማዊ 

ዕብለላኣ ንምዕቃብ ክትብል እተካይዶ ዘላ 
ጻዕሪታት ኢዱ ከይሕውስ ተማሕጺኑ።    
ፍሊፕንስ፡ ብጉዳይ ዋንነት ባሕሪ 

ደቡብ ቻይና ምስ በይጂን ክትሰሓሓብ 
ከምዝጸንሐት ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ፕረዚደንት 
ፈርዲናንድ ማርኮስ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ 
ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ፡ ዝምድና 
ክልተአን ሃገራት መመሊሱ እናሻሕከረ 
ይመጽእ ከምዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። 
ገለ ካብቲ ፍሊፕንስ ንሰራዊት ኣመሪካ 

ኣፍቂዳትሉ ዘላ መዓስከራት፡ ኣብ ከባቢ’ቲ 
ምስ ቻይና ዘሰሓሕባ ዘሎ ማያዊ ኣካል 
ተደኲኑ ከምዝርከብ፡ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ብመሰረት’ቶም ጸብጻባት፡ ሰራዊት 

ኣመሪካ፡ ኣብ መጻብቦ ታይዋን ኲናት 
ምስ ዝውላዕ፡ ኣብቲ ኲናት ንዝሳተፉ 
ሓይሊታቱ ዘገልግል ኣጽዋር’ውን ኣብዘን 
መዓስከራት ክኽዝን ተፈቒዱሉ ኣሎ።

ጆርጅያ፡ ፕረዚደንት ዩክሬን ኣብ ጉዳያ ጣልቃ ከይኣቱ ኣተሓሳሲባ
ቀዳማይ ሚኒስተር ጆርጅያ - ኢራክሊ 

ጋሪባሽቪሊ፡ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎድሚር 
ዘለንስኪ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገሩ ጣልቃ 
ከይኣቱ ጸዊዑ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ጻውዒት’ዚ 

ዘቕረበ፡ ኣብታ ሃገር ዝሓለፈ ሰሙን ኣንጻር 
መንግስቲ ዝቐንዐ ሓያል ህዝባዊ ተቓውሞ 
ድሕሪ ምልዕዓሉ እዩ። 

መንግስቲ ጆርጅያ፡ ኣብ ሃገሩ ዝርከባ 
ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ይዅና 
መራኸቢ ብዙሃን፡ ብውሕዱ 20 ሚእታዊት 
ካብ ባጀተን ብደገ ዝምወላ እንተዀይነን፡ 
‘ናይ ወጻኢ ወኪላት ጽልዋ’ ተባሂላን 
ክምዝገባ ዘስገድድ ሕጊ ድሕሪ ምንዳፉ 
እዩ እቲ ህዝባዊ ተቓውሞ ተላዒሉ።
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ጆርጂያ 

ተቓውሞኦም ንምግላጽ ናብ ጐደናታት 
ከተማ ትቢሊሲ ምስ ወሓዙ ከኣ፡ ፕረዚደንት 
ቮሎድሚር ዘለንስኪ ናይ ደገፍ መልእኽቲ 
ከምዝሰደደሎም ጸብጻባት ይሕብሩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራክሊ ጋሪባሽቪሊ 

ኣብቲ ምስ ቴለቪዥን ሃገሩ ዝገበሮ ቃለ-
ምሕትት፡ “ሓደ ኣብ ኲናት ተሸሚሙ 
ዝርከብ ሰብ፡ ነዚ ኣዕናዊ ተግባር ናዕበኛታት 
ክድግፍ ምኽኣሉ፡ ኣብ ጆርጂያ ክፍጠር 
ዝደለዮ ሓደ ነገር ከምዘሎ ዘርኢ እዩ፡” 
ክብል ተዛሪቡ።
መንግስቲ ጆርጅያ፡ እንተላይ ካብ 

መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ተቓውሞ 
ምስ ኣጋጠሞ፡ ነቲ እማመ ሕጊ ከምዝሰረዞ 
ኣፍሊጡ ኣሎ።
ጆርጅያ፡ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ንምዃን 

ሕቶ ኣቕሪባ ከምዘላን፡ ምስ ወተሃደራዊ 
ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ) ንምጽንባር 
ድማ ጻዕሪታት ተካይድ ምህላዋን፡ ጸብጻባት 
የመልክቱ።

“ደ/ኮርያ ኣቶማዊ ኣጽዋር ክትዓጥቕ ኣለዋ” ከንቲባ ሶውል
ከንቲባ ሶውል - ርእሰ-ከተማ ደቡብ ኮርያ 

- ኦህ ሲ-ሁን፡ ሃገሩ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽኣ 
ንዝኽእል ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምግታእ 
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ክትዓጥቕ ዘቕረቦ ጻውዒት 
ኣዘራራቢ ኰይኑ። 
እቲ ብዓል-ስልጣን ትማሊ ሰኑይ ምስ 

ሮይተርስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት፡ ሰ/ኮርያ 
ዝተራቐቐ ታክቲካዊ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ኣብ 
ምምዕባል ተዓዊታ ከምዘላ ድሕሪ ምጥቃስ፡ 
እታ ሃገር ኣብዚ እዋን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ 
ከምዚኦም ዓይነት ኣጽዋር ወኒና ከምዘላ 
ገሊጹ።
ኣስዒቡ ድማ፡ “ሰ/ኮርያ ኑክሌሳዊ ዕጥቃ 

ኣብ ምድልዳል ተጸሚዳ እናሃለወት፡ ‘ደ/ኮርያ 
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ካብ ምምዕባል ክትሕየብን 
ኣብቲ ንሓውሲ ደሴት ኮርያ ካብ ኑክሌር ናጻ 
ናይ ምግባር ራኢኣ ጥራይ ክትደርቕን ኣለዋ’ 

እናበልካ ንህዝቢ ከተእምን ኣይክኣልን’ዩ” 
ኢሉ።
ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ እቲ ካብ ማሕበረ-ሰብ 

ዓለም ክመጽእ ዝኽእል ተሪር ተቓውሞ 
ብዘየገድስ፡ ደ/ኮርያ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር 
ንምውናን ዘኽእላ መደብ ከተበግስ ጸዊዑ።
ሃገሩ ነዚ ምስ ዘይትገብር ግን፡ ኣብ ቀጻሊ ዕጫ 

ዩክሬን ከየጋጠማ ከምዘይተርፍ ኣጠንቂቑ።
ኣብቲ ብፕረዚደንት ዩን ሱክ የኦል ዝምራሕ 

‘ስልጣን ዓቃባዊ ህዝቢ’ ዝበሃል ሰልፊ ሓደ 
ካብ ዝለዓሉ ሰበ-ስልጣን ምዃኑ ዝንገረሉ ኦህ 
ሲ-ሁን፡ እቲ ዝሃቦ ኣካታዒ ርእይቶ ብልዕሊ 
70% ካብ ህዝቢ ደ/ኮርያ ደገፍ ረኺቡ 
ምህላዉ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ንሱ፡ ሓይሊታት ኣመሪካን ደ/ኮርያን ን11 

መዓልታት ዝቕጽል ዝዓበየ ወተሃደራዊ 
ልምምድ ኣብ ዝጀመሩሉን፡ ሰ/ኮርያ ድማ 

ስትራተጂያዊ ክሩዝ ሚሳይል ብምውንጫፍ 
ነቲ መናውራ ግብረ-መልሲ ኣብ ዝሃበትሉን 
ዕለት’ዩ “ኑክሌር ክንዓጥቕ ኣለና” ክብል 
ተሰሚዑ።
ሶውል፡ ኣስታት ፍርቂ ካብቲ 51 ሚልዮን 

ዝግመት ህዝቢ ደቡብ ኮርያ ዝቕመጠላ ዓባይ 
ከተማ ምዃና ይንገረላ።

ኣብ ዲ.ሪ.ኮንጎ፡ ብሰንኪ ግጭት ኣስታት 300 ሽሕ ሰባት ተመዛቢሎም
ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ዲ.ሪ.ኮንጎ ብሰንኪ 

ተጐሃሂሩ ዘሎ ግጭት ኣስታት 300 ሽሕ 
ሰባት ተመዛቢሎም ከምዘለዉ ላዕለዋይ ተጸዋዒ 
ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ዩ.ኤን.
ኤች.ሲ.ኣር) ገሊጹ።
ኣፈኛ ናይቲ ትካል ማቲው ሳልትማርሽ 

ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝዘርገሖ መግለጺ፡ ኣብ ዞባ 
ሰሜናዊ ኪቩ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን 
ብጥምረት ዲሞክራስያዊያን ሓይልታት 
ዝፍለጡ ዕጡቓትን ቀጻሊ ግጭት ይካየድ 
ከምዘሎን ብሰንኩ ኣሽሓት ዜጋታት ናይ’ታ 
ሃገር ቤት-ንብረቶም ጠንጢኖም ይሃድሙ 
ከምዘለዉን ኣረዲኡ።
እቲ ብ ‘ኤይ.ዲ.ኤፍ’ ዝጽዋዕ ዕጡቕ ሓይሊ፡ 

ምስ ሽበራውያን ዕጡቓት ዳዒሽ ምትእስሳር 
ከምዘለዎ ባዕሉ ከምዝገለጸ’ዩ ዝንገረሉ። ኣብ 
ዞባታት ሰሜናዊ ኪቩን ኢቱሪን ድማ ቀጻሊ 
ሽበራዊ መጥቃዕቲ ይፍኑ ምህላዉ ጸብጻባት 
ናይ’ቲ ከባቢ የመልክቱ።
እቶም ዕጡቓት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 

‘ኪሪንደራ’ ዝተባህለት ዓዲ 17 ሰላማውያን 
ሰባት ብኣልማማ ቀቲሎም ከምእተሰወሩ’ዩ 
ዝግለጽ። እቶም ዕጡቓት ብቐጻሊ ሽበራዊ 
መጥቃዕቲ ከምዘካይዱን ዝሓለፈ ሰሙን 
ጥራይ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ኪቩ ልዕሊ 50 ሰባት 
ከምዝቐተሉን ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር፡ ኣንጻር መንግስቲ 

ዲ.ሪ.ኮንጎ ዝዋጋእ ዘሎ ኤም.23 ዝተባህለ ካልእ 
ጉጅለ፡ ኣብ ጥቓ ዓባይ ከተማ ‘ጎማ’ ኣንጻር 
ሰራዊት መንግስቲ መጥቃዕቲ ከምዝፈነወ 

ተገሊጹ።
መንግስቲ ዲ.ሪ.ኮንጎ፡ እቲ ብኣባላት ሰራዊት’ታ 

ሃገር ነበር ዝቖመ ጉጅለ፡ ብርዋንዳ ከምዝድገፍ 
ክኸስስ እንከሎ፡ ርዋንዳ ግን ነቲ ክሲ ኣሉታ 
ትህበሉ። 
ጎረባብቲ ዲ.ሪ.ኮንጎ ዝኾና ኣንጎላ፡ ኬንያን 

ብሩንዲን ንመንግስቲ’ታ ሃገር ብምድጋፍ 
ኣንጻር ዕጡቓት ተቓወምቲ ጥሙር ሓይሊ 
ከምዘዋፈራን እንተኾነ ዘምጸአኦ ፍረ ከምዘየለን 
ይግለጽ።
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