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ግምቢ ባቢኤል

ብህልኽ ዝመጸ በረኸት!

ሚኪኤል ሃብቶምን
ጋንታኡ. . .

ሚኒስተር ጥዕና ግብጺ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺማ
ሚኒስተር ጥዕና ሪፓብሊክ ግብጺ
ዶክተር ሃላ ሙስጣፋ ኣል’ሰይድ፡ ብ11
ግንቦት ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ
ፈጺማ።
ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሑሴንን
ሚኒስተር ሃላ ሙስጣፋን ኣብ ሆቴል
ኣስማራ-ፓላስ ኣብ ዘካየዳኦ ርክብ፡ ኣብ
መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጽላት ጥዕና
ብዛዕባ ዝጸንሐን ኣብ መጻኢ ዝምዕብልን
ዝምድናን ምትሕግጋዝን ዘተኰረ ዘተ
ኣካዪደን።
ብዘይካ’ዚ ክልተአን ሚኒስተራት፡
ብኣምባሳደር ሪፓብሊክ ግብጺ ኣብ
ኤርትራ ሚስተር ያስር ዓሊ ማሕሙድ፡
ከምኡ’ውን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና
ተሰንየን፡ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ፡
ሆስፒታል ደምበ ሰምበል፡ ሆስፒታላት
ሓሊበትን ብርሃን ዓይኒን ብምብጻሕ፡
ሓፈሻዊ ኣገልግሎታት ተዓዚበን። ኣብ
ብልጫታትን ሕጽረታትን እውን
ብክኢላታት መብርሂ ተዋሂቡወን።
ሚኒስተር ኣሚና፡ እቲ ዑደት ኣብ መንጎ
ኤርትራን ግብጽን ንዝጸንሐ ምትሕግጋዝ
ዝድርዕ፡ ነቲ ዛጊት ኣብ ሕክምና ዓይኒን
ስኒን ዝጸንሐ ምትሕግጋዝን ተመኵሮ

ስ/
ሮ
ቤ
ል
መ
ረ
ስ
ዕ
ናይ ምልውዋጥ መደባትን፡ ኣብ’ቲ ካልእ
ዓውድታት ንምስፍሑ ኣስተዋጽኦ ዝገብር
ምዃኑ ገሊጻ።
ሚኒስተር ሃላ ሙስጣፋ ብወገና፡

ዘመናት ንዘቚጸረ ታሪኻዊ ዝምድና
ኤርትራን ግብጽን ብምጥቃስ፡ እዚ
ዑደት’ዚ መቐጸልታ ናይ’ቲ ሰብመዚ ክልቲኡ ሚኒስትሪታት ክገብሩዎ

ዝጸንሑ ምብጽጻሕ ኮይኑ፡ ነቲ ዝጸንሐ
ምትሕግጋዝ ናብ ሓድሽን ዝሰፍሐን
መድረኽ ንምስግጋሩ ዝዓለመ ምዃኑ

ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ኣገልግሎት ቴለቪዥን ኤርትራን ማዕከን ዜና “ራሻ ቱደይ”ን
ናይ ምትሕግጋዝ ውዕል ከቲሞም

ስ/
ሳ
ል
ሕ
ዓ
ብ
ደ
ል
ቃ
ድ
ር

ኣገልግሎት ቴለቪዥን ኤርትራን
ማዕከን ዜናዊ ሓበሬታ “ራሻ ቱደይ”ን፡
ትማሊ 13 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ናይ
ምትሕግጋዝ ውዕል ከቲሞም።
ነቲ ሰነድ፡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ
ቴለቪዥን ኣቶ ኣስመላሽ ኣብርሃ፡
ንማዕከን ዜና “ራሻ ቱደይ” ብምውካል
ድማ፡ ኣምባሳደር ፈደረሽን ሩስያ ኣብ
ኤርትራ ሚስተር ኣዚም ያራኽመዶቭ
ከቲሞሙሉ።
እቲ ውዕል፡ ምልውዋጥ መደባት
ንዳግመ-ፈነወ፡
ስልጠና
ንኣባላት፡
ከምኡ’ውን “ራሻ ቱደይ” ንዝምእርሮ
ዜናዊ ሓበሬታ፡ ኤሪ-ቲቪ ከም ኣማራጺ
ምንጪ ክጥቀመሉ ዝብል ኣዕኑድ
ይርከቦ።
ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል፡
ሚኒስትሪ ዜና ምንጪ ሓበሬታኡ
ንምስፋሕ ኣተኵሮ ሂቡ ይሰርሕ ኣብ
ዘለወሉ እዋን፡ እዚ ሰለስተ ኣዕኑድ
ዘጠቓለለ ውዕል ኣገዳሲ ስጉምቲ
ከምዝኾነ ገሊጹ።
ኣምባሳደር ኣዚም ብወገኑ፡ እቲ ውዕል፡
ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሩስያን ዘሎ
ዝምድና ኣበርክቶ ክገብር እምነቱ

ገሊጹ።
በዚ ተኸቲሙ ዘሎ ናይ ምትሕግጋዝ
ስምምዕ፡ ካብ “ራሻ ቱደይ” ዝመጽእ

ሓበሬታ፡ ኣብ ኤርትራ ንምቕባል
ዘገልግል ክልተ መሳርሒታት ንሚኒስትሪ
ዜና ተረኪቡ ኣሎ።

ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነን ማዕከን ዜና
“ራሻ ቱደይ”፡ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ማዕከናት
ዜና ዓለምና እዩ።

መደባት ጽምብል
ናጽነት ብዝተፈላለየ
መሰናድኦ ጀሚሩ
መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፡ “ጽንዓት
ብጽንዓት ንልምዓት” ብዝብል ቴማ፡ ካብ 15
ክሳብ 24 ግንቦት ኣብ መላእ ሃገር ብዝተፈላለየ
መሰናድኦታት ክጽምበል እዩ።
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ
ተኽለ፡ እቲ መደባት ብ4 ግንቦት ብዝጀመረ
ስፖርታዊ ውድድራት፡ ከምኡ’ውን ብ9
ግንቦት ዝተኸፍተ ‘ቅነ ናጽነት ኣብያተ-ትምህርቲ’
ድሮ ተበጋጊሱ ምህላዉ፡ ምውላዕ ሕብራዊ
መብራህቲ ጎደናታት፡ ቀጥታዊ ሸፈነ ኤሪ-ቲቪ
ዝወሃቦ ሙዚቃዊ ምርኢት፡ ኣብ ሲነማታትን
መድረኻትን ዝቐርብ ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታት
ብኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን፡ ህዝባዊ ጓይላ፡
ምርኢት ካርኒቫል፡ ኮማዊ ዳሳት፡ ከምኡ’ውን
ወግዓዊ ጽምብል፡ ካብ’ቶም ንበዓል ናጽነት
ንምምዕራግ ተዳልዮም ዘለዉ ምዃኖም ገሊጹ።
ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ዝወደቦ፡
ስራሓት ቅብኣ፡ ቅርጻ-ቅርጺ፡ ምህዞን ሰንዓን
ዘጠቓልል ምርኢት፡ ኣካል ናይ’ቲ ጽምብል
ምዃኑ እውን ኣብሪሁ።
ካብ ጃፓን፡ ቻይናን ግብጽን ዝመጻ ጉጅለታት
ባህሊ ድማ - መደብ ተታሒዙለን ኣሎ።
“ናጽነት፡ብቐንዱህዝቢብዝኸፈሎከቢድዋጋ
ዝተረጋገጸ እዩ” ዝበለ ኣምባሳደር ዘመደ፡ ጽምብል
ናጽነትና ወትሩ ብልዑል ተሳትፎን ዋንነትን ህዝቢ
ከምዝደምቕ፡ ሎሚ እውን ጭውነት፡ ሓድነትን
ምክብባርን ህዝብና ዝንጸባረቐሉ ሃገራዊ ውራይ
ክኸውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማሕበር ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ንኡስ
ዞባ መንደፈራ፡ ብ6 ግንቦት ኣብ ዘካየዶ
ጉባኤ፡ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት
ብዝተፈላለየ ምኽንያት ትሕዝቶኡ
እናነከየ ከምዝመጸ ገምጊሙ።
ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ
ጉባኤ፡ ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ ከሰተ
ስብሃቱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ብሰንኪ ቀረብ
ዝተቓመመ መግቢ እንስሳ፡ መመስርሒ
ጸባን ውጽኢቱን፡ ምድኻም ጠለብ ጸባ
ኣብ ዕዳጋን ካልኦት ጸገማትን ፍርያቱ
ብርኡይ ከምዘንቈልቈለ ብምሕባር፡
ብሰንኩ ገለ ካብ ኣባላት ማሕበር ጥሪቶም
ክሸጡ ከምእተገደዱ ገሊጹ።
ኣብ 2014 - ዓመታዊ እቶት ጸባ
ማሕበር 1.3 ሚልዮን ሊትሮ ዝነበረ፡ ኣብ
2018 ናብ 400 ሽሕ ሊትሮ ከምዝወረደ
ዝሓበረ ኣቶ ከሰተ፡ ነዚ ድኻም’ዚ ንምፍዋስ
ዝምልከቶ ኣካል ደገፍ ክገብረሎም
ተማሕጺኑ።
ተሳተፍቲ፡ መለሳ መሬት ነቲ ኣብ
ልምዓት ሓምላይ መግቢ እንስሳ ከካይዱዎ
ዝጸንሑ ወፍሪ ከምዝጸለዎ፡ እዚ ድማ ነቲ
ኣብ ቀለብ እንስሳ ከጋጥሞም ዝጸንሐ
ሕጽረት ከምዘጋደዶ፡ ከምኡ’ውን ሕጽረት
መድሃኒትን ምድኻም ጠለብ ዕዳጋ ጸባን፡
ንንጥፈታቶም ካብ ዝሃሰዩ ረቛሒታት
ምዃኖም ሓቢሮም።
ሓላፊ ሃብቲ እንስሳ ዞባ ደቡብ ዶክተር
ዑቕባዝጊ ክፍለ፡ ኣብ’ቲ ዞባ ብሰንኪ
ሕጽረት ዝተቓመመ መግቢ ቁጽሪ ናይ
ጸባ ከብቲ የንቈልቊል ከምዘሎ፡ እዚ ኸኣ

ንፍርያት ጸባ ብኣሉታ ጸልይዎ ከምዘሎ

መንደፈራ - ማሕበር ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ደገፍ ይሓትት

ስ/
ሰ
ሚ
ራ
መ
ሓ
መ
ድ
ሳ
ል
ሕ

ብምጥቃስ፡ ነዚ ሽግር’ዚ ንምፍታሕ
ሓባራዊ ጻዕሪ ከምዘድሊ ገሊጹ።
ኣካያዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ መንደፈራ
ኣቶ ተስፋይ ጸጋይ ድማ፡ ኣባላት
ማሕበር ንዘለዎም ሕጽረታትን ጸገማትን
ኣለልዮም ንምፍትሑ ብውህደት ክሰርሑ
ብምትሕሳብ፡ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ
ኣፍራይነት ማሕበር ንምሕያል ዓቕሙ
ዘፍቅዶ ክደጋገፍ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም።

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሚኒስተር ጥዕና ግብጺ

ኣብሪሃ።
“ኤርትራ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ዘመዝገበቶ ዓወት፡ ዝድነቕን ግብጺ ዓቢ
ተመኵሮ ክትቀስመሉ እትኽእልን እዩ’’
ዝበለት ዶክተር ሃላ፡ ሃገራ እውን ኣብ
ምጥፋእ ሕማም ወይቦ ዘመዝገበቶ ገስጋስ፡
ንኤርትራ ተመኵሮ ክኸውን ከምዝኽእል፡
እዚ ምልውዋጥ ተመኵሮ ድማ፡ ነቲ ኣብ
ዝተፈላለየ መዳያት ዝጸንሐ ዝምድና
ዝድርዕ ምዃኑ ሓቢራ።

ኣብ መወዳእታ፡ ሚኒስተር ኣሚና
ኑርሕሴን፡ ንክብሪ ሚኒስተር ሃላ
ሙስጣፋ ኣብ ሆቴል ኣስማራ-ፓላስ ኣብ
ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት፡ ንባህሊን
ታሪኽን ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ህያብ
ኣበርኪታትላ።
ሚኒስተር ኣሚና ኑርሑሴን፡ ኣብ 2010
ኣብ ግብጺ ተመሳሳሊ ዑደት ኣካዪዳ
ምንባራ ይዝከር።

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

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ
ሊድያ ስልጣን

ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ነበርቲ ዓድ-ሹማ ወፈራዊ ጽሬት ኣካዪዶም

ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓድ-ሹማ - ንኡስ
ዞባ ጊንዳዕ፡ ጽሬት ከባቢኦም ንምሕላው
ኮማዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም።
በዚ መሰረት፡ ከባቢኦም ካብ ቀልቀል
ናጻ ብምግባር ምንጪ ማያት ብንጽህና
ንምሓዝን ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ንምክልኻልን፡
169
ዓይኒ-ምድሪ
ከምዝሰርሑ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

እቲ ስራሕ፡ ውጽኢት ጽዑቕ
ጐስጓሳት ምዃኑ ዝሓበረ ኣካያዲ ስራሕ
ምምሕዳር ከባቢ ዓድ-ሹማ፡ ኣቶ ሱሌማን
መሓመድኑር፡ ብሰፊሑ ክቕጽሉዎ
ምዃኖም ገሊጹ።
“ጥዕና ሕብረተ-ሰብ፡ ኣብ ጥዕና ከባቢ
ዝተመርኰሰ እዩ” ዝበለት ኣብ ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ሓላፊት ማሕበራዊ

ኣገልግሎት ወይዘሮ ፋጥና ከንቲባይ፡
መደባት ኮም ዝመርሖ ከባብያዊ ጽሬት፡
ምምሕዳራት ከባቢ ብሰፊሑ ክደፍኣሉ
ኣዘኻኺራ።
ብሕርሻን መጓሰን ዝናበራ 452 ስድራቤታት ዘለዋኣ ምምሕዳር ከባቢ ዓድ-ሹማ፡
ካብ ጋሕቴላይ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 7
ኪሎ-ሜተር ርሒቓ ትርከብ።

ቅሮራ - ተሳታፍነት ቈልዑ ኣብ ትምህርቲ ዕብየት ኣርእዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ቅሮራ፡ ዝርጋሐ
ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምርግጋጽ
ብዝተኻየደ ጻዕሪ፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ
ርኡይ ዕብየት ከምዘመዝገበ፡ ሓላፊ ቤትጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ
መምህር መሓመድ ዑስማን ዓሊ ገሊጹ።
ኣብ ጽባሕ ናጽነት ኣብ ውሱን
ከባቢታት ዝተሓጽራ ኣዝየን ውሑዳት
ኣብያተ-ትምህርቲ ምንባረን፡ ኣብ ዝሓለፈ
ናይ ናጽነት ዓመታት ግን ብምውህሃድ
መንግስቲን ህዝቢን እቲ ዝርጋሐ
ከምዝሰፍሐ ዝጠቐሰ መምህር መሓመድ
ዑስማን፡ ብውሑድ ሚእቲታት ዝጀመረ
ቊጽሪ ተሳታፍነት ናብ ልዕሊ 1400 ደዪቡ
ከምዘሎ ሓቢሩ።

መንደፈራ 228 መንእሰያት
ብሞያ ሰልጢኖም
ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ 228
መንእሰያት ብዝተፈላለየ ሞያታት
ሰልጢኖም።
እቲ ካብ ክልተ ሰሙን ክሳብ ሰለስተ
ኣዋርሕ ዝቐጸለ ትምህርቲ፡ መባእታ
ትምህርቲ ኮምፕዩተር፡ ስነ-ጽባቐ ጸጒሪ
ርእሲን ካልእን ዘጠቓለለ ኮይኑ፡ ብግብሪ
ዝተሰነየ ነይሩ።
ብ8 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት
ምምራቕ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ መንደፈራ
ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
ሰልጠንቲ ዝቐሰሙዎ ትምህርቲ ናብ ግብሪ
ብምትርጓም፡ ሞያዊ ዓቕሞም ክብ ከብሉን
ምንጪ ቁጠባዊ ኣታዊታቶም ከውሕሱን
ተላብዩ።

ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ፈልከትን
ዜሮን፡ ካብ ጥሪ ክሳብ ግንቦት ክመሃሩ
ዝወጸ ምስቲ ከባቢ ዝሰማማዕ ካላንደር፡
ኣብ ምዕባይ ተሳታፍነት ኣስተዋጽኦ
ከምዝገበረ ብምሕባር ድማ፡ ኣብ ቅድመትምህርትን መደብ ትምህርቲ ንዓበይትን
ምዕሩይ ተሳታፍነት ደቂኣንስትዮ ንኽህሉ፡
ከምኡ’ውን ተመሃሮ ምስ ተክኖሎጂ
ተመዓራርዮም ንክኸዱ ይስራሕ ምህላዉ
ኣብሪሁ።

ሰበኽ-ሳግማዊ ሂወት፡ ገና ፍታሕ
ብዘይምርካቡ፡ ክመሃሩ እናተገብኦም
ካብ መኣዲ ትምህርቲ ዝረሓቑ ቈልዑ
ስለዘለዉ፡ ውሁድ ጻዕሪታትን ጐስጓሳትን
የድሊ ከምዘሎ ጠቒሱ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ቅሮራ፡ 3 መዋእለህጻናት፡ 10 ናይ መባእታ፡ 3 ማእከላይ
ደረጃ፡ 1 ድማ ካልኣይ ደረጃ፡ 17 ኣብያተትምህርቲ ኣለዋ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
መደብ
12:00
ደኩመንታሪ
12:30
ዜና ትግርኛ
12፡50
ልዝብ መንእሰያት
13፡30
ዜና ዓረብ
13:45
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
14:35
መደብ ስፖርት
15:35
ሳይዳ
17:00
ዜና ትግርኛ
17፡15
ፍሉይ መደብ
17፡30
ዜና ዓረብ
17፡40
ናትራን
19፡25
ሄሎው ቆልዑ
20:00
ዜና ትግረ
20:10
ሄራር/ህድግ
21:00
ዜና ትግርኛ
21:25
ፍሉይ መደብ
22:00
ዜና ዓረብ
22:10
ሙ/ድራማ
22:30
ዜና እንግሊዝ
ብካልኣይ መስመር ቴለቭዥን ኤርትራ ዝፍኖ 09፡00 ምሸት ፊልም።

ሓዳስ

ኤርትራ
ዮሴፍ ሃይለማርያም

ዘለናዮ ግዜ፡ ቅንያት ናይ’ታ ህዝቢ
ኤርትራ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፡
ካብ ባርነት ናብ ሓርነት፡ ካብ ፍርሕን
ሽበራን ናብ ትብዓትን ርእስኻ ምቕናዕን
ወዘተ ዝተሰጋገረላን ናጽነቱ ብቕልጽሙ
ዝጨበጠላን ወርሒ ግንቦት’ዩ። እዛ
ሕሰም መግዛእቲ ኣብቂዑ ሓድሽ ሂወት
ዝጀመርናላ ወርሒ እዚኣ ኣብ ልቢ ነፍሲወከፍና ዓቢዪ ቦታን ክብርን ስለዘለዋ፡
ዓመት መጽአ እንክንጽንብላ፡ ነቶም ኣብ
ምምጻእ ናጽነትን ምኽባር ልኣላውነትን
ዝተበጀዉ ጀጋኑና እናዘከርና ብሓድሽ
መንፈስን ሓበንን ኢና እነብዕላ። ርእሰ
በዓላትናን ሓጐስናን ስለዝዀነት ድማ፡
እዛ ወርሒ እዚኣ ወትሩ ኣብ ዝኽርናን
ታሪኽናን ደሚቓ ክትነብር’ያ።
ናይ ሎሚ ዓመት መበል 28 ዓመት
ናጽነት ኤርትራ፡ ጽንዓት ብጽንዓት
ንልምዓት ብዝብል ቴማ፡ ኣብ ትስፉው
መጻእን ሓድሽ መድረኽን ኰይናን
ክንጽምብላ ምሽብሻባት ኣብ እንገብረሉ
ዘለና ግዜ፡ ብምኽንያት’ዛ ክብርትን ረዛንን
ዕለት፡ ብዓርቢ 10 ግንቦት ኣብ ኣደራሽ
ቦለኛ ክለብ (ቀጽሪ ኤክስፖ)፡ ብጕጅለ
‘ሃኮል ዲዛይነራት ኤርትራ’ ዝተዳለወን
ዝተወደበን ድሙቕ ውድድር ፋሽን
ሾው ተኻዪዱ። እዚ ፈላሚ ካብ መደባት
በዓል ናጽነት ኤርትራ 2019 ዝዀነ
መደብ’ዚ፡ ብምውህሃድ፡ ሚኒስትሪ ዜና፡
ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ፡ ቃተኛ
ሬስቶራንት፡ ኣስመራ ስታር ሆቴል፡ ኦኣሲስ
ወኪል ጕዕዞ፡ ቦለኛ ክለብ፡ ዳሰ ኣይ.ቲ ኬርን
ሶሉሽንን፡ ኤም.ዘድ. ቡቲክ ሾፕን ቤት
መሸጣ ጫማ ሸዊትን ዝተኻየደ ኰይኑ፡
ዕዱማት ኣጋይሽ፡ ኣብ’ቲ ሞያ ዝነጥፉ
ደቂ ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ዲዛይነራትን
ቆናጁ ሞዴላትን ዝተሳተፉዎ’ዩ።
ኣቦ መንበር ‘ሄኮል ዲዛይነራት ኤርትራ’
ዲዛይነር ኣብርሃም ስልጣን፡ ንዕላማ’ቲ
ውድድር ኣመልኪቱ ኣብ ዘስመዖ ናይ
መኽፈቲ ቃል፡ እቲ ውድድር ብዓቢኡ
ንመበል 28 በዓል ናጽነትና ንምድማቕ
ምዃኑ ጠቒሱ፡ ብኡ ጌርካ ድማ፡ ነቲ
ኣብ ኵለን ብሄራትና ዘሎ ባህላዊ ጽባቐን
ኣከዳድናን ብቕዲ ዘመናዊ መልክዕ
ሰፊኻን ዓቂብካን ናብ ህዝብን ዓለምን
ንምዝርግሑ ከምዝከኣል ንምርኣይ
ከምዝዀነ ኣረዲኡ። ማዕረ ማዕሪኡ’ውን
ኣብ ባህላዊ ኣከዳድናና ዘሎ ዝተፈላለየ
ሰሓቢ ቅዲ ኣልባሳት ብዝግባእ ተዓቂቡን
ዘመናዊ መልክዕ ሒዙን ኣጋጣሚታት
ፈጢርካ ብቱሪዚማዊ መንገዲ ንምልላይ፡
ከምኡ’ውን ስድራቤታት፡ ኣብ ምዕቃብን
ምስግጋርን ባህላዊ ኣልባሳት ኰነ ኣብ
ምግታእ ብኣከዳድና ዝመጽእ ባህላዊ
ወራር ልዑል ተራ ስለዘለወን፡ ነቲ
ብዘመናዊ ቅዲ ንምስፋዩ ዝግበር ዘሎ
ጻዕሪታት ብዕቱብ ክጥምትኦን ቆላሕታ
ክገብራሉን ንምዝኽካር ምዃኑ ኣብሪሁ።
ኣብ’ቲ ውድድር ሰለስተ ደቂ-ተባዕትዮን
28 ደቂ-ኣንስትዮን ዲዛይነራት ተሳቲፎም
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ውድድር ፋሽን ሾው ብምኽንያት በዓል
ናጽነት - 2019!

ኔሮም። ከምኡ’ውን ነቲ ዝተዳለወ ቅዲ
ክዳን ለቢሶም ዘርኣዩ ሓደ ወዲ ተባዕታይ
ሞደል ዝርከበን 14 ደቀንስትዮ ሞደሊስት
ተሳቲፎም። እቲ ውድድር ፋሽን ሾው፡
ሸሞንተ ዙርያታት ዘጠቓለለ ኰይኑ ኣብ
ክልተ ደረጃ ቅዲ ኣልባሳት ዝተኸፍለ’ዩ።
እቲ ሓደ ውድድር ቅዲ ጥልፍን
ኣጠላልፋን ክኸውን ከሎ፡ እቲ ካልኣይ
ድማ ውድድር ሓፈሻዊ ቅዲ ክዳን’ዩ።
ቀዳማይን ካልኣይን ዙርያታት ንውድድር
ጥልፍን ኣጠላልፋን ዝምልከት’ዩ ኔሩ።
ኣብ ክልቲኦም ዙርያታት፡ ብጠቕላላ
ዓሰርተ ሰለስተ ዲዛይነራት ብፈጠራዊ
ቅዲ ዘዳለውዎ ኣብ ባህልና መሰረት
ዝገበረ ኣዝዩ ግሩም ዝዀነ ብፖሊስተር
ጨርቂ፡ መነንን ፍታልን፡ ደምበላስ ሕብሪ
ዝሰተየ ጨርቂን ባድላን ከምኡ’ውን ብስፈ
ዝተጠልፈ ጀዲድ ዘጠቓለለ ኣልባሳት’ዩ
ቀሪቡ።
ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሻሙናይ ዙርያታት
ዝቐረቡ ቅዲ ኣልባሳት ድማ፡ ኣብ ሓፈሻዊ
ቅዲ ክዳን ዘተኰሩ ኰይኖም፡ ኣብ እዋን
መርዓን ሕጸን፡ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና፡
ኣብ ምብጻሕን ኣብ ካልእ ዝተፈላለየ
ኣጋጣሚታት ክንክደኖም እንኽእል
ኔሮም። ገለ ካብቶም ብፈጠራዊ መንገድን
መሳጢ ጥበብን ተሰፍዮም ዝቐረቡ
ቅዲ ኣልባሳት፡ ባህላዊ ቬሎ፡ መርሜድ፡
ደምበላስ ናይ ወዲ፡ ባህላዊ ዓብደላ፡ ባህላዊ
ክዳን፡ ዘመናዊ ቅዲ፡ ጀዲድ፡ ጀዲድ
ምስ ታንቴላ፡ ኣርገንዛ፡ ብቖርበትን ክሻን
ዝተዳለወ ቅዲ ክዳን፡ ዓብደላ ካኒ ዙርያን
ስረን፡ ሽፎን፡ ስከርት ወዘተ. ዝብል ኣስማት
ዘለዎም’ዮም። ብውዕዉዕ ዝኽሪ መበል
28 ዓመት በዓል ናጽነት ከኣ፡ ኣብቲ
ውድድር ሓደ ድሕሪ ሓደ ንምርኢት
ክቐርቡ ኣምስዮም። ኣብ’ቲ ውድድር
ዝተሳተፉ ዲዛይነራት ዝበዝሓ ብዕድመ
ንኣሽቱ ዝዀና ደቀንስትዮን ውሑዳት
ደቂ-ተባዕትዮን ኰይኖም፡ ዘቕረቡዎ ቅዲ
ኣልባሳት ድማ፡ ብፈጠራውን ዘመናዊ
ቅድን ኣሰፋፍያ ዝተዳለወ ንባህላዊ ክዳንን
ኣከዳድናን ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቕ
ነይሩ። ካብቲ ዘቕረቡዎ ትሕዝቶታት፡

ኣብዛ ሃገር ደሓን ዝዀኑ ዲዛይነራት
መንእሰያት ይፈርዩ ከምዘለዉ ምርዳእ
ይከኣል። ኣብ ገለ ገለ መዳያት ናይቲ
ስራሕ ግን ትምህርቲ ከምዘድልዮም
ካብ’ቲ ዝቐረበ ቅዲ ኣልባሳት ክትዕዘብ
ዘጸግም ኣይኰነን። ብፍላይ ንባህላዊ
ኣከዳድና ብሄራት ኤርትራ በቲ ዝግባእ
መንገዲ ከየጽናዕካን ከይፈለጥካን፡ ብሕብሪ
ክዳን ጥራይ ተመሪሕካ፡ ዘመናዊ መንገዲ
ጌርካ ክትሰፍዮን ቅዲ ከተውጽኣሉን
ምፍታን ኔሩ’ዩ። እዚ ከኣ፡ ብሰሪ ሕጽረት
ኣፍልጦ ስለዝዀነ፡ ንዝዓብዩ ዘለዉ
ዲዛይነራትና ትምህርትን ስልጠናን ምሃብ
ከምዘድሊ ኣብኡ ዝተሳተፉ ዕዱማትን
ደያኑ ኰይኖም ነቲ ውድድር ፋሽን
ሾው ክዳንዩዎን ዘምሰዩ ዲዛይነር ኢንጂነር
ነጋሲ ሃብተጽዮን፡ ዲዛይነር ኩሉብርሃን
ግርማይ፡ ስነ-ጥበባዊ ዓውድ ኣድም
ኣቡሽሽ፡ ዲዛይነር ዮሴፍ ገ/መድህንን
ዲዛይነር ፍሊጶስ ዮውሃንስ ዝተዓዘቡዎን
ርእይቶኦም ዝሃቡሉን እዩ። ብፍላይ እቶም
ኣብ መድረኽ ዘምስዩ ሓንቲ ጓለንስተይቲ
እትርከቦም ናይ ባህልን ዲዛይንን ክኢላታት
ዝዀኑ ሓምሽተ ደያኑ፡ ነቶም ዲዛይነራት
ኣብቲ ዘቕረቡዎ ንባህልን ቅዲ ኣከዳድናን
ብሄራትና ከምቲ ዝድለ ዘይውክሉ ወይ
ብዝግባእ ዘየንጸባርቑ ኣልባሳት ዝምልከት
ኣማእዛኒ ሓበሬታ ብመልክዕ ርእይቶ
ሂቦሞም እዮም።
እቲ ዝቐረበ ውድድር ፋሽን ሾው፡
ብዅሉ መዳዩ ሰሓብን ንጽምብል ናጽነትና
ድምቀት ዝሃበን እዩ ኔሩ። ነቲ ውድድር
ዘቕረቡ ዲዛይነራትን ሞደሊስታትን’ውን
ናይ ብሓቂ ኣድናቖት ዝግብኦም’ዩ።
ሳላ’ቲ ዘቕረቡዎ ጥበብ ዝተሓወሶ ቅዲ
ክዳን ከኣ፡ ተዓዘብቲ ነቲ ንልዕሊ ሰለስተ
ሰዓታት ዝቐጸለ ውድድር፡ ብዘይ
ምሽልቻው ክዕዘቡዎ ክኢሎም’ዮም። ናይ
ብሓቂ’ውን ንጽምብል ናጽነትና ዘማዕርግ
ግሩም ውድድር ቀሪቡ ኣምስዩ።
ኣብ’ዚ ከይጠቐስናዮ ክንሓልፍ
ዘይንደሊ እንተደኣ ሃልዩ ግን፡ ኣብቲ
ዝቐረበ ቅዲ ክዳውንቲ ትርጕም ሕብሪ
ከይተረዳእካ ዝደለኻዮ ሕብሪትት
ኣደባሊቕካ ምጥቃም፡ ልዕሊ ኵሉ ድማ
ንንቡር ኣከዳድና ደቀንስትዮ ዘይውክል
ሓጺር ክዳን ምስፋይ ተራእዮም
እዮም። ስለዚ፡ ባህልናን ኣከዳድናናን
ዘመናውነት ለቢሱ ክዕቀብን ብደረጃ
ዓለም ተፈላጥነት ክረክብን እንተ ደኣ
ኰይኑ፡ ዲዛይነራትና ኣብ’ዘን ዝጠቐስናየን
ነጥብታት ዕቱብ ኣቓልቦን ምስትውዓልን
ከድዮም’ዩ። ባህሊ ክቡር’ዩ፡ መንነትን
መግለጽን ሓደ ሕብረተሰብ ስለዝዀነ
ከኣ፡ ብዝግባእ ተመሓዪሹን ጸቢቑን
ክዕቀብን ናብ ዝቕጽል ወለዶ ክሰጋገርን
ከም ዘለዎ ማንም ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ።
ስለዚ፡ ዲዛይነራት ሃገርና ኣብ ምጽባቕን

ምምሕያሽን ባህሊ ኣከዳድናና ልዑል ግደ
ስለዘለዎም፡ ኣብ ምሕጻር ክዳን ወይ ኣብ
ልባስ ደቀንስትዮ ዝግበር ሓደ ሓደ ኣሰካፊ
ቅዲ ስፍየት፡ (ብፍላይ ንመርዓን ካልእ
ውራያትን ዝዳለዉ ክዳውንቲ ደቀንስትዮ)
ልዑል ጥንቃቐን ጠመተን ከምዘድሊ
ፈሊጦም፡ ንደቀንስትዮ ዘዳልውዎ
ቅዲ ኣልባሳት ንባህለንን ጽባቐአንን
መሊሱ ዘጕልሕ ክኸውን ይግባእ።
ኣመና ሓጺር ብምግባር ዘየድሊ ባህሊ
ኣከዳድና ከየሳዕርሩ’ውን ጥንቃቐ ክገብሩ
ሓላፍነቶም እዩ። ስድራቤታት
ብሓፈሻ፡ ኣደታት ድማ ብፍላይ፡
ባህላዊ ኣከዳድና ሃገርና ንምዕቃብ
ኣብ ኣከዳድና ደቀን፡ ተገዳስነት
ከርእያን ምስ ባህልና ዘይከይድ
ኣከዳድና ንኸይስዕርር ተራአን
ክጻወታን ግዚኡ ዝጠልቦ ጉዳይ
መንነት እዩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ቅድሚ’ቲ
‘ኣስመራ ኢንተርናሽናል ኣዋርድ’
ዝተሰምየ ሓድሽ ሽልማት ምዕዳሉ፡
ካብ ደያኑ ዲዛይነር ዝዀነ
ኢንጂነር ነጋሲ ሃብተጽዮን፡ ነቲ
ሽልማትን ንኣገባብ ኣወሃህባ ነጥቢ
ንተወዳደርትን ኣመልኪቱ ሓጺር
መብርሂ ሂቡ። ንሱ ኣብ መብርሂኡ፡
እቲ ዝለዓለ ወይ እቲ 30% ነጥቢ
ናይቲ ውድድር ንፈጠራውነት
ቅዲ ኣልባሳት ዝተዋህበ ምዃኑ
ጠቒሱ፡ ኣጠቓቕማ ሕብሪ፡ ምውዳእ
(finishing)ን ዲዛይንን ከም መምዘኒ
ዝተጠቕሙሎም ረቛሒታት ከም ዝነበሩ
ኣረዲኡ። በዚ መሰረት፡ ኣብ ክልተኡ
ደረጃ ውድድር፡ ሽዱሽተ ዲዛይነራት ደቂኣንስትዮ ተዓወትቲ ሽልማት ‘ኣስመራ
ኢንተርናሽናል ኣዋርድ’ ኰይነን።
እተን ዕዉታት፡ ኣብ ውድድር
ጥልፍን ኣጠላልፋን ሳልሳይ ደረጃ
ሒዘን ዝተዓወታን ፍርያተን ሓቢረን
ዘቕረባን ዲዛይነራት ኣርሴማ ኣኽሊሉን
ቤትኤል ዮናስን ኰይነን፡ ሽሕ ናቕፋን
ምስክር ወረቐትን ተዓዲለን። ካልኣይ
ደረጃ ብምሓዝ 1,500 ናቕፋን ምስክር
ወረቐትን ዝተዓደለት ድማ፡ ዲዛይነር
ሳባ ገብርሂወት እያ። ንዅለን በሊጻ
ኣብ ውድድር ጥልፍን ኣጠላልፋን 2
ቀዳመይቲ ኰይና ዝተዓወተት ከኣ፡ 9
ዲዛይነር ትዕግስቲ ኣለም ኰይና፡ 2 ሽሕ 3
ናቕፋን ምስክር ወረቐትን ተሸሊማ።
ኣብ’ቲ ኣብ ካልኣይ መድረኽ 5
ዝቐረበ ሽዱሽተ ዙርያታት ዝሓቘፈ 1
ውድድር ቅዲ ክዳን ዝተዓወታ ከኣ፡ 8
ሳልሰይቲ ዝወጽአት ብዲዛይነር ልዋም
4
ጠዓመ ዝተዳለወት ልባስ ኰይና፡ ሽሕ
ናቕፋ ምስ ምስክር ወረቐት ተሸሊማ። 6
ካልኣይቲ ዝወጽአት፡ ብዲዛይነር ሜሪ 7
ገብሩ ዝተዳለወት ኰይና፡ 1,500

ናቕፋን ምስከር ወረቐትን ኣሸሊማታ።
ብልጽቲ ተባሂላ ቀዳመይቲ ዝወጽአት
ቅዲ ክዳን ከኣ፡ ዲዛይነራት ኣማል
እድሪስን ዳናይትን ሓቢረን ዝሰፈያኣ
ኰይና፡ 2 ሽሕ ናቕፋን ምስክር ወረቐትን
ተገዚማ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብቲ ውድድር
ዝተሳተፋ ሞዴላት ነፍሲ-ወከፈን ምስክር
ወረቐት ተዓዲለን።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ዓውድታት ስነጥበብ፡ ስፖርትን ጥዕናን ሃገርና ኣበርክቶ
ካብ ዝገብሩ ዘለዉ ገለ ሞያውያንን
ስፖርተኛታትን፡ መተባብዒ ሽልማት
(ባድላን ጥልፍን ዘጠቓለለ)፡ ከምኡ ድማ
ምስክር ወረቐት ተዓዲሎም። እቶም
ተሸለምቲ፦ ደራሲ ፊልም ‘ንጣብ
ዝኽሪ ዘመን’ ኣቶ ፍትዊ ተኽለማርያም፡
ፍሉጣት ተዋሳእቲ ኣቶ ኣማን ሓምድን
ወ/ሮ ርግኣት ተኽለን፡ ካብ ወጻኢ ሃገር
መጺኡ ኣብ ሕክምና ሃገርና ፍሉይ
ኣበርክቶ ዝገበረ ዶ/ር ኢንጂነር ያቆብ ገ/
ትንሳኤ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ዓውዲ ስፖርት
ሓበን ደቂ-ኣንስትዮ ኰይና ዘላን ናይ ደቂኣንስትዮ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ
ኣፍሪቃ 2019 ዝዀነትን ሞሳና ደበሳይ
እዮም ኔሮም።
ንዕዉታትን ኣበርከትትን ከምዚ ዓይነት
ምትብባዕ ዝፈጥርን ኣፍልጦ ዘውህብን
ሽልማት ምዕዳሉ፡ ነቲ ውድድር ፍሉይ
ሃዋሁው ፈጢሩሉ እዩ። ከምዚ ዓይነት
ሽልማት፡ ንኻልኦት ኣብ ውሽጥን ደገን

ዲዛይነር ኣብርሃም ስልጣን
ዝርከቡ ሞያውያን ዜጋታት ዘተባብዕ ስለ
ዝዀነ፡ ቀጻልነት ክህሉዎ ጽቡቕ እዩ።
ነቲ ውድድር ዝወደበ ሄኮል ዲዛይነራት
ኤርትራ ከኣ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 6 ወርሒ
ተመሳሳሊ ምርኢት ፋሽን ሾው ከካይድን
ተመሳሳሊ ሽልማት ክዕድልን ምዃኑ
ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹ’ዩ።
ኣብ መንጎ መንጎ’ቲ ዝተኻየደ ምርኢት
ውድድር ፋሽን ሾው፡ ድምጻውያን
ኣለክሳንደር ….፡ ማሕሙድ መሓመድ፡
ሻም ገሹን ሳራ ተኽለሰንበትን ብትልሂት
ኣባላት ጕጅለ ሳዕስዒት መራስ (ናይ
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን) ዝተሰነየ
ምኡዛት ደርፊታት ኣቕሪቦም’ዮም።
መልሲ ሰዱኮ ቁ.6
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ቅርጻ ቁጽሪ 2 ትመጽእ

ቅርጻ ስሉስ ኩርናዕ ትመጽእ

ኣዳላዊ ሰለሙን ተኽለማርያም (ራጁ)

ሓዳስ

ኤርትራ

ህዝቢ ኤርትራ፡ ንዝገጠሞ ሽግር ተላዚቡን
ተወሃሂዱን ናይ ምፍታሕ ፍሉይ ልምዲ ኣለዎ። እዚ
ከም’ዚ ዓይነት ኣነባብራ ከኣ፡ ንነዊሕ ዓመታት ዘሳለዮ
ሰናይ ኣብነት ብምዃኑ፡ ዝዓበየ ብልጫኡ እዩ። ነዚ
ጕዳይ ብዝምልከት ብዓይነይ ዝተዓዘብኩዎ ሰናይ
ግብሪ እየ ድማ ናብ ኣንበብቲ መድረኽ ርእይቶ
ከብሎ መሪጸ ዘለኹ።
ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ማይንሃዩግ ንኡስ ዞባ ዓዲዃላ፡ ብሰናይ ድልየት ተወዲቡን ተወሃሂዱን፡ ኣገዳስን
ሰፊሕን ልምዓታዊ ስራሓት ከሰላሰል ተዓዚበ።
ህዝቢ’ዚ ከባቢ፡ ንዓመታት ልምዓታዊ ማእቶት
ከካይድ ዝጸንሐ ብምዃኑ ሓድሽ ኣይኰነን። ብፍላይ
ነቲ ዓመት መጽአ ብውሕጅ ዝብሕጎግ ብጎቦታት
ዝተኸበበ መሬቱ፡ ብዛላን ከትርን እናኣሕወየ ወትሩ
ምስ ባህሪ ክረባረብ’ዩ ዝነብር። እዚ ሕጂ ዘሰላሰሎ ዓቢ
ዕማም ድማ መቐጸልታኡ እዩ።
ካብ ወርሒ ለካቲት 2019 ዓ/ም ጀሚሩ፡ ብደረጃ
ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ሓደ ሰሚሩን ተወዲቡን፡
ነቲ ካብ ደቒበ ክሳብ ማእከል ምምሕዳር ማይንሃዩግ ዝዝርጋሕ ናይ 8 ኪሎ-ሜተር ጽርግያ፡
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ህዝቢ በራቒት ጉልበትካን ውህደትካን ይጽናዕ!
ጕልበቱ ወፍዩ ኣብ ምዝዛም ኣብጺሑዎ ኣሎ። እዚ
ጽርግያ’ዚ ድሕሪ ናጽነት፡ ከም’ዚ ናይ ሕጂ ብሓያል
ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ዝተሰርሐ ኮይኑ፡ ንነዊሕ ዓመታት
ከገልግል ጸኒሑ እዩ።
እዚ ጽርግያ፡ ብወገን ምጽዳፍ መርዓት ተቐኒቱን
ተዃሊሉን ናብ ውሽጢ ማእከል ዓድን ምምሕዳርን
ዝኣቱን ገደል ዝበዝሖን ብምዃኑ፡ ነዚ ንምፍዋስ ካብ
ቀንዲ ጽርግያ መስመር ማይምነ (ኣውሓ) ንጸጋም
ብምዕጻፍ፡ ኣብ 2004 ዓ/ም ብሓገዝ ማሽነሪ ሓድሽ
ጽርግያ ተሃኒጹ ከምዝነበረ ይዝከር። እንተኾነ፡ ንኣዝዩ
ውሑድ ዓመታት ምስ ኣገልገለ፡ ብሰንኪ ኣቃውማን
ኣደዃኹናን ናይ’ቲ ቦታ ብውሕጅ ክረምቲ ካብ
ስራሕ ወጻኢ ኰይኑ። ኣብ’ዚ ሎሚ እዋን፡ ብዘይካ
መጽዓኛን ሰብን ተሽከርካሪት ከሕልፍ ኣይክእልን
እዩ። ኣብ ዝበላሸወሉ ዝነበረ ግዜ ብተደጋጋሚ
ብጕልበት ሰብ ተጸጊኑ’ኳ እንተኾነ፡ ክቐውም ግን

ኣይከኣለን።
ህዝቢ’ዛ ዓዲ፡ ምስ’ዚ ጽርግያ ብጕልበቱን ብጻዕሩን
እናተሃላለኸ ንዓመታት ድሕሪ ምጽንሑ፡ ትርጉም
ኣልቦ ምዃኑ ተገንዚቡ። ንዝገጠሞ ሽግር ከይፈትሐ
ስለዘይሰክን ከኣ፡ እነሆ ሎሚ ናብ ዝሓሸ ፍታሕ
ሰጊሩ። ነዚ ዕዮ’ዚ ንምትግባር ህዝቢ ምምሕዳር
በራቒት ተወዲቡ፡ ውህደት ማይን ጸባን ፈጢሩ፡
ኣብ ሰሙን ሰለስተ መዓልታት ክወፍር ተረዳዲኡ።
ናብ’ቲ ቕድሚ 2004 ዓ/ም ዝተሰርሐ ጽርግያ
ኣተኲሩ። ብጉልበቱን ገንዝቡን ከም ብሓዱሽ ኣብ
ምጽጋን ተዋፊሩ። ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ድማ ጽቡቕ
ገይሩ ሃኒጹዎ ይርከብ።
ህዝቢ፡ ካብ ማሕበራዊ ንጥፈታቱ ተሰናኺሉ
እዩ ጸኒሑ። እዚ ጽርግያ እዚ ኣዝዩ ጸዳፍ ብምዃኑ
ካብ ልዕሊኡ ኣእማንን ሓመድን እናእንከራረወ
ስለዘበላሽዎ ሓያል ጻዕሪ እዩ ሓቲቱዎ። ነዚ ከም’ዚ

ዝኣመሰለ ሽግራት ክትብድህ ከቢድ ምዃኑ ድማ
ማንም ዝርደኦ እዩ። ብልዑል ትግሃትን ተወፋይነትን
ስለዝተላዕለ ግን፡ እነሆ ተዕዊቱሉ። ሰፊሕን ጥጡሕን
ገይሩ ሰሪሑዎ ኣሎ። ሳላ ሓያል ጻዕሩ ከኣ ብእግሩ
ካብ ምጕዓዝ ተገላጊሉ። ነቲ ተነፊጉዎ ዝጸንሐ ዕድል
መጐዓዝያ ረኺቡዎ። ካብን ናብን ብተሽከርከርቲ
ክንቀሳቐስ በቒዑ - ሰሃሮ ጉዕዞ እግሪ ነበረ ኮይኑ።
ስለ’ዚ እዚ በዞም ውፉያት ዓዲ ተወሲዱ
ዘሎ ስጉምቲ፡ ንኻልኦት ኣብነት እዩ እሞ፡ ‘ኣገናዕ
ጉልበትኩም ይጽናዕ - ቀጽሉዎ’ እብሎም። እንተኾነ፡
በዓል ሞያ ዘይተሓወሶ ስራሕ ምሉእነት ክጎድሎ ስለ
ዝኽእል፡ እዚ ጽርግያ እዚ ንቐጻሊ እውን ዘየቕስን
ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለ’ዚ ኸኣ ዝምልከቶ
ኣካል መንግስቲ ከም ወትሩ ከይፍለዮም ርእይቶይ
እህብ።

ኢንጅነር ሕሩይ ቀለታ - ካብ ኣስመራ

ክንህንጥስ/ክንስዕል እንከሎና ንጠንቀቕ
ቅድሚ ሒደት መዓልታት፡ ሃገራዊ መዓልቲ
ጥዕና ብኽብ ዝበለ ጽምብል ተባዒሉ ነይሩ። እዚ
መዓልቲ’ዚ ፍሉይ ትርጕም ዝነበሮ እዩ። ምኽንያቱ
ኤርትራ፡ ሓንቲ ካብ’ተን ንሸቶ ሚለንዩም ኣብ
ምውቃዕ ዝተዓወተት ሃገር ብምዃና። ሕማማት
ቆልዑ ማለት (ንፍዮ፡ ፖልዮ፡ በዲዶ፡ ዲፍተርያ)
ብምእላይ፡ ቀጻሊ ሸፈነ ወፍርታት ክታበት ቆልዑ
ብምክያድ ከተሰላስሎ በቒዓ ኣላ። ጥዕይቲ ሃገር፡
ጥዑይ ዜጋ እዩ ዝሃንጻ እሞ፡ ነፍስ-ወከፍና ሓላፍነት
ክስመዓና ይግባእ።
ምስ’ዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ፡ ኣብ ኩላተን ንኡሳን
ዞባታት፡ ገለ ከባቢታት’ውን፡ ኮሚተ ሓለዋ ጥዕና
ቆይመን፡ በብግዜኡ ህዝባዊ ንጥፈታት ጽሬት
እናተኻየደ፡ ናይ ጐሓፍ መካይን’ውን ብስሩዕ
መደብ ተኸቲለን ኣብ ከባቢታት እናዘራ ይነጥፋ
ኣለዋ። ብተወሳኺ’ውን ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ
ኣብያተ-ትምህርትን ኮለጃትን ብምዛር፡ ጥዕና
ኣዒንትን ኣስናንን ተመሃሮ ንምርግጋጽ ስሩዕ

መርመራ የካይድ እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ኣብ ኩለን
ከባቢታት ናይ ደም ልግሲ ማሕበራት ተመስሪተን፡
ወለንታዊ ልግሲ ደም ብምትብባዕ፡ ጥዕና ዜጋታት
ኣብ ምውሓስ እጃሙ ይገብር ኣሎ።
እዚ እንክንዕዘብ፡ ማዕረ ክንደይ ጽቡቕ ንስጉም
ከም ዘለና ዘርኢ እዩ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኣብነት፡
“ቴንዳ ጥዕና” ብዝብል ስም፡ ብኣዝዩ ቀሊልን ስሉጥን
ኣገባብ ንዜጋታት መርመራ ይካየደሎም’ዩ። ከም’ዚ
ዓይነት ዕዉት ተመኵሮ ኣብ ዝተረፋ ዞባታትን
ከተማታትን ክረአ ድማ ተስፋ ኣለኒ።
እዚ ኩሉ ዓወት እናመዝገብና እንከለና፡ ጎድኒጎድኒ’ውን ከም ጽሬት፡ ሓለዋ ጥዕና ሕብረተ-ሰብ
ዝኣመሰለ ባህሊ ጥዕና፡ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታትና
ከነሐይሎ ይግባኣና።
ከምኡ ዘበለኒ፡ ብተደጋጋሚ ዝረኣየኒ ሓደ
ተርእዮ ስለዘሎ እዩ። ንሱ ድማ፡ ኣብ ናይ ህዝባዊ
መጐዓዝያ፡ ጻዕቂ ሰብ ኣብ ዝህልወሉ ክፍሊ፡
ካባኻ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዘሎ ሰብ ኮይንካ

ምህንጣስ ኣይግባእን። ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ
ሰባት፡ ዝብክል እንተ ወሓደ ድማ ዘሻቕል እዩ።
ምኽንያቱ፡ መብዛሕትኦም እዞም ዝህንጥሱ ሰባት፡

ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን ግልጽ ዘይበለቶ
መንቀሊ ጽሑፈይ ብዛዕባ ተኸታታሊት ፊልም
“ንጣብ ዝኽሪ ርብዒ ዘመን” ዘሎኒ ትዕዝብቲ ንምክፋል
እዩ። ነዛ ንኣስታት ሓደ ዓመትን መንፈቕን፡ ኣብ
ተለቪዥን ኤርትራ ዝቐረበት ፊልም ብዘይምቁራጽ
ተኸታቲለያ እየ። ብሓፈሽኡ ንምዝራብ ጽብቕቲ’ያ።
ህዝብና ከም’ዚ ዓይነት ፊልምታት ናይ ምርኣይ
ሃረርታን ባህግን ከም ዘለዎ ድማ ኣብ’ዛ ፊልም
እውን ተዓዚበዮ እየ። ብሕልፊ ድማ ብዛዕባ ታሪኹን
ጽንዓቱን እተንጸባርቕ ፊልም ስለዝኾነት።
ነቶም ኣብ’ዛ ፊልም ዝተሳተፉን ብኹሉ
መለክዒታት እጃሞም ዘበርከቱን ሰባት ‘ክብረት
ይሃበልና፡ እናበልኩ፡ ክቕጽሉዎ እላቦ። ቀሊል ዘይኮነ
ጕልበታዊ፡ ኣእምሮኣዊ፡ ገንዘባዊን ንዋታዊን ሃልኪ
ዝሓተተት ክትከውን ከምእትኽእል እውን ግምት
ኣለኒ።
ከም ገምጋመይ፡ እዛ ፊልም ነቲ ዝኣመመቶ ዕላማ
ብዝግባእ ወቒዓ እያ። ኣዘናጊዓ፡ ምሂራን ኣዘኻኺራን
ከም ዝተዛዘመት እውን ዓቢ እምነት ኣለኒ። እቲ
ዝዓበየ ጽቡቓ ከምዘለዎ ኮይኑ ግን፡ ገለ-ገለ ዝተራእየኒ
ጉድለታት ወስ ከብል።
ፊልም ክስራሕ ከሎ፡ ብሕልፊ ድማ ናይ ነዊሕ
ሕሉፍ ምስ ዝኸውን፡ ነቲ ግዜ ብግቡእ ዘንጸባርቕ
ነገራት ክማላእ ግድን እዩ። ምኽንያቱ፡ ንትማሊ
ኣብ ሎሚ ክንረኽቦ ስለ ዘይንኽእል። እቲ ታሪኽ

ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራን ተጋዳላዩን እዩ። ገድሊ ድማ፡
ክውንነት ዝፈጠሮ ናይ ገዛእ-ርእሱ ፍሉይነትን ባህርን
ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ’ዛ ፊልም፡ እታ ናይ ተጋዳላይ
ጥውዮ ነጸላ ናበይ ከም ዘበለት እንድዒ። ተጋዳላይ
ክጽዋዕ ከሎ፡ ከም ጥውዮ ነጸላን ጋምባለን ዝኣመሰሉ
ምስኡ ዝጽውዑ ንብረት ኣለዉ።
ካልእ፡ ገድሊ ኤርትራ 10 ንዓሰርተ መኪቱ ስዒሩ
እናተባህለ፡ ኣብ’ቲ ውግእ ግን መስዋእቲ ተጋደልቲ
እምብዛ በዚሑ። ከምኡ ዝበለ ኩነት ኣየጋጥምን
ማለት ኣይኰነን። ግን ብማእከላይ ገምጋም ክውሰድ
ከሎ ብዙሕ ስለ ዝመስል ነቲ “ሓደ ንዓሰርተ” ዝብል
ጭርሖ” ዘይሓቂ እዩ ዘምስሎ።
ከም’ቲ ናይ ተጋደልቲ ጥበብ፡ ተፈናቲትካን
ተሓላሊኻን ምንቅስቓስ ኣይረኣኹን። ዝበዝሕ
እዋን እጉድ ኢሎም ክንቀሳቐሱ ይረኣዩ። እዚ ከኣ
ንብልሒን ስልቲን ተጋዳላይ ዘህስስ እዩ።
- ኣብ ቀጻሊ ውግእ ዘሎ ሰብ እንታይ ክመስል
ከም ዝኽእል መቸም ኩላትና እንፈልጦ እዩ። ገጹን
ኣካላቱን ብትኪን ደሮናን፡ ብጽምእን ጥሜትን፡
ብድኻምን ሃለኽለኽን. . . ዘይምሱል እዩ ዝመስል
ነይሩ ተጋዳላይ። ምረትን ሕሰምን ተደማሚሩ ምስሉ
እዩ ዝቕይር። ኣብ’ዛ ፊልም እዚኣ ግና፡ ወጅሃቶምን
ቆርበቶምን ቀባእባእ ዝብል ተጋደልቲ እዮም
ተራእዮም።

እቲ ወናም ተዋጋኣይ መድፋዓጂ ብሬን (ጎሚዳ)፡
ኣብ ኣተዃኹሳ ብሬኑ ድማ ኣይግድን። ብሬን፡ በቲ
ምቹእ ዝዀነ መትሓዚ ሰድፍ ሒዝካ እዩ ዝትኮስ።
ጎሚዳ፡ በቲ ኣብ ግዜ ምንቅስቓስ ንኽትጥቀመሉ
ዝተገብረን ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእልን መንጠልጠሊ
ሒዙ’ዩ ዝትኵስ ነይሩ።
እቶም ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ኣትዮም
ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጋደልቲ፡ ኣብ ግዜ ለይቲ ብቐሊሉ
ዝረአ ሰማያዊ ኣንሶላ ተኸዲኖም ርእየዮም። እዚ
ምናልባት እቲ ናይ ወተሃደራዊ ስለያ ብልሒ ኣብ
ዘይማዕበለሉ መድረኽ እንተኾይኑ ኣይፈልጥን።
ተወልደ፡ ካብ ቀረባ ርሕቀት ብብዙሕ ጠያይቲ
ከላሽን ተሃሪሙን ረድኤት ከይረኸበ ነዊሕ እዋን
ጸኒሑን ከብቅዕ፡ ካብ ሞት ምድሓኑ ንተኣማንነት
ዘጕድል ይመስለኒ።
ገጸ-ባህርያት፡ ምስ ንውሓት ገድሊ ዕድመኦም እውን
እናኸደ ከሎ፡ ኣካላዊ ለውጢ ከይተራእዮም እዮም
ዛዚሞም። ንኣብነት ዝፋንን ተወልደን፡ ኣብ ምጅማርን
ምዝዛምን ፊልም ለውጢ ኣይተራእዮምን።
ስለ’ዚ፡ ከም’ዚ ዝበለ ናይ ታሪኽ ፊልምታት፡ ዓቢ
ጥንቃቐ ዝሓትት ብምዃኑ፡ ኣብ ቀጻሊ ብዕቱብ
ተገዳስነት ክስራሕን ነቲ ዝዓለመሉ እዋን ክመስልን
ይግባእ እብል።

ዘርኣይ ገብሩ - ካብ መንደፈራ

ብኣለርጂ ወይ ኢንፍሉዌንዛ፡ ወይ’ውን ቲቢ፡
ጸላም ከብዲ ዝተጠቕዑ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ። እቲ
ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ክመሓላለፍ
ተኽእሎ ኣሎ። ንኣብነት፦ መስኮት (ፍኒስትራ)
ናይ ኣውቶቡሳት ይኹን ሚኒባሳት ክኽፈት
ከምዘለዎ ክግበር ይከኣል’ዩ። እዚ ግዴታ ዝዀነሉ
ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ።
ከም’ዚ እንክንገብር ክንደይ ሰባት ብቫይረስ
ክልበዱ ከም ዝኽእሉ ሓሲብናሉዶ ንፈልጥ
ንኸውን? ኣፍካ ብመንዲል፡ ብሶፍት ወይ’ውን
ብንጹህ ጨርቂ ከይሓተምካ ኣብ ገጽ ሰባት
ምህንጣስ፡ ዘይስነ-ምግባራዊ ተርእዮ እዩ።
ከምኡ’ውን ኣብ ቅድሚ ሰብ ይኹን ማርቻፔዲ
ጡፍ ምባል ንረኣዪኡ ዘጸይን ነውራም ተግባር
ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ።
ስለ’ዚ ኩላትና ነዚ ጉዳይ’ዚ ዕቱብ ጠመተ
ሂብና፡ ኣፍና ከይሓተምና ምህንጣስ ከምዘይግበእ
ነስተውዕል። ብፍኑው ምህንጣስ ኮነ ምስዓል፡ ኣብ
ካልኦት ሓደገኛ ሳዕቤን ከኸትል ዝኽእል እዩ።
ብፍላይ ድማ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ንዘለዉ
መማህራን፡ ከምኡ’ውን ተመሃሮ መባእታ ደረጃ፡
ማዕረ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ፡ ንህዝብና ከነፍልጦ
ይግባእ። ንኡሳን ወለዶታት ነዚ ጉዳይ’ዚ ከም
ባህሊ ክኹስኩሱዎ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝተፈላለየ
ኣብያተ-ጸሎት ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት፡
ነዚ ተርእዮ’ዚ ክብድሁዎን ክቃለሱዎን ግዴታ
ኣለዎም። ሚኒስትሪ ጥዕና ከይተረፈ’ውን፡
ምስ ሚኒስትሪ ዜና፡ ሃገራውያን ማሕበራትን
መሻርኽተንን ብምትሕብባር፡ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ
ንቕሓት ናይ ምስራጽ ቀጻሊ ወፍርታት ከካይድ
እላቦ።

መሐመድኑር የሕያ - ካብ ኣስመራ
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ማህደር ጀጋኑ

ኣብ ድሮ ናጽነት

ሺሃብ ኣርኣያ

ሌ/ኮ ዮናስ ተዓገስ
ተኽላይ ኢሳቕ (ወዲ-ኢሳቕ)፡
ዝእዝዛ ታንከኛ በጦሎኒ፡ ንስርሒት
ፈንቅል ምድላዋታ ኣጻፊፋ ብሴስ
ብምእታው፡ ተዅሲ ዝኽፈተሉ ናይ
ዜሮ ሰዓት ኣብ እትጽበየሉ ዝነበረት
እዋን፡ ኣብ ባሕሪ ዝኽርታት ኣትዩ፡
ናይ ገዛእ ርእሱ ሕሉፍ ስእልታት’ዩ
ዝርኣዮ ዝነበረ። ብባህሪኡ ገጹ እሱር
ንውትህድርና ከምእተፈጥረ ፍሽኽታ
ዘየዘውትር ጽኑዕ ብጻይ’ዩ። እቲ
ረጊጹዎ ዝነበረ ቦታ ብዙሕ ግዜ
ተዋጊኡሉ’ዩ። ጽጹይ መጽናዕቲ ኣብ
ዝተገብሮ ስርሒት ይኣቱ ብምንባሩ
ብዛዕባ ዓወት ቅንጣብ ጥርጣረ
ኣይነበሮን። ባጽዕ፡ እታ ዝፈልጣ ባጽዕ
ንምሓዝ ግን ከቢድ ዋጋ ክትሓትት
ምዃና ኣይሰሓቶን።
ወዲ-ኢሳቕ ንባጽዕ ቅድሚ ዓሰርተው
- ሰለስተ ዓመታት’ዩ ዝፈልጣ። ኣብቲ
ግዜ’ቲ ባጽዕ ንምቍጽጻር ኣብ ዝካየድ
ዝነበረ ደማዊ ውግእ፡ ከምቲ ሽዑ ኣብ እዋን ስርሒት ፈንቅል - ኣዛዚ
ዘይኰነስ ኣውቲስታ ጂፕ ዝዓይነታ
ወተሃደራዊት መኪና’ዩ ነይሩ።
ኣብ 1977፡ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ
ባጽዕ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ህዝባዊ
ሰራዊት ክትኣቱ ዳርጋ ዝተረፋ
ኣይነበረን። ጸላኢ ግን ደገፍ ረኺቡ።
ሶቬት ሕብረት ብምሉእ ዓቕማ
ኣብ ጎኒ ደርግ ደው ስለዝበለት፡ ኣብ
ወተሃደራዊ ሚዛን ሓይሊ መሰረታዊ
ምቅይያር ተፈጢሩ። ጸላኢ በቲ
ዝረኽቦ ዘመናዊ ኣጽዋርን ዘሰለፎ
እልቢ ዘይብሉ ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ’ቲ
ኣብ ባጽዕ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ህዝባዊ
ግንባር ሓያል መጥቃዕቲ ከፈተ። በዚ
ድማ ህዝባዊ ሰራዊት ዕርድታቱ ለቒቑ
ከዝልቕ ተገደደ። ኣብቲ መሪር ውግእ
ወዲ-ኢሳቕ፡ ኣብ ከበባ ክኣቱ ተቓሪቡ
ዝነበረ ክልተ ረሻሻት (ተጋደልቲ
‘ማሕታ’ እናበሉ ዝጽውዑዎ ሰለስተ
ዝሻምብቆኡ 20 ሚ.ሜ. ረሻሽን
ዙ-23 ሚ.ሜ. ረሻሽን) ኣብ ኢድ
ጸላኢ እናወደቐ ትም ኢሉ ክርኢ
ነብሱ ኣይገበረሉን። እታ ዝደቐቐት
ንብረት ዋላ መርፍእ እንተዀነት’ውን
ብጸላኢ ክትማረኽ የብላን። ወዲኣሳቕ፡ እቲ ብደም ስዉኣት ካብ ጸላኢ
ተመንዚዑ ንብረት ሰውራ ዝዀነ
ኣጽዋር ተመሊሱ ናብ ኢድ ጸላኢ
ክኣቱ ኣይተዋሕጠሉን። ወተሃደራት
ጸላኢ ኣብ ርእሲ’ቲ ዝማረኹዎ
ረሻሻት ኰይኖም ክፍክሩን ክጭፍሩን
ተራእዩዎ። ብውሽጡ ነደረ። ነድሪ
ጅግንነት! ብድሕሪ’ዚ ንውድድር
መኪና ከምዝቀዳደም ማርሻ ኣእትዩ
ንቕድሚት ተወንጨፈ። እቲ ኣጽዋር
ኣብ ዝነበሮ ከባቢ ኣጂፕ ክበጽሕ
እንከሎ፡ ጸላኢ ብዅሉ ኣጽዋራቱ፡
መሬት ዕምብረ ኣምሲሉዋ ነበረ። ወዲኢሳቕ ብተዅሲ ጸላኢ ከይተዳህለ፡

ቀዳማይ ክፋል

ካብ መኪናኡ ወሪዱ፡ ፈለማ ነቲ
ዙ-23 ሚ.ሜ. ረሻሽ፡ ምስ መኪናኡ
ኣሲሩ፡ ጎቲቱ ናብ ውሑስ ቦታ
ኣብጽሖ። እንደገና ብናህሪ ናብቲ
ቦታ ተመልሰ። ቦምባታት ታንክታትን
መዳፍዕን ኣድራጋ ጠያይት ከበድቲ
ረሻሻትን እናተተኮሰሉ፡ ነቲ ማሕታ
እውን ብተመሳሳሊ ጎቲቱ ብምውጻእ
ናብ ከባቢ ደጎሊ ወሰዶ። በዚ እውን
ኣይቀሰነን። ኣብ መገዱ፡ ኣብቲ ህሮሩማ
ጸሓይ ተወጊኦም ሰለይ እናበሉ
ዝኸዱ ተጋደልቲ ይርኢ ብምንባሩ፡
ናብኦም እናተመላለሰ፡ ኣብ መኪናኡ
ጸጽዒኑ ናብ ክዕቆቡሉ ዝኽእሉ ቦታ
ኣብጽሖም። ኣብቲ ግዜ’ቲ ወዲኢሳቕ ፍሉይ ጅግንነቱ ዘመስከረሉ
ቅያ እዩ ሰሪሑ። ኣብቲ ቅድሚኡ
ዝነበረ ውግኣት ብብርቱዕ ደብዳብ
ኣጽዋራትን ወቕዒ ሃሩርን (ኮልፖዲሶለ)
ከም በዓል ምሕሲን ዓሊ፡ ሃይለ ኣለም፡
ጓል ሻምበል ዝኣመሰሉ 63 ጀጋኑ ደቂ
ኣሃዱኡ ኣብ ጨው ሰሊና ዝቐበረ
ወዲ-ኢሳቕ፡ ምረት ኲናት ሰምሃር
ፈጺሙ ክርስዖ ኣይከኣለን። ኣብቲ
ፈታኒ እዋን፡ ሓለፍቲ በጦሎኒ 76.1
ዝነበሩ ስዉእ ምሕሲን ዓሊን ተኪኤ
ርእሶምን (ብላታ) ዝህቡዎም ዝነበሩ
ሞራል ኣብ ዓይኑ ቅጅል ይብሎ’ሞ፡
ወዲ-ኢሳቕ ድሕሪ 13 ዓመት፡ ኣዛዚ
በጦሎኒ ታንከኛ ኰይኑ ዳግም ናብ
መጥቃዕቲ ባጽዕ ክኣቱ እንከሎ፡ ከም
ሓላፊ ንተጋደልቱ ብልዑል ሞራል
እናመርሐ ዳግማይ ቅያ ክሰርሕ
ተዳለወ።
ኣብ ውሽጢ 13 ዓመታት ሰራዊት
ህ.ግ.፡ ካብ ጸላኢ ብዝመንዝዖ ኣጽዋር፡
ኣብ ጉልበት ተዅሲ ዘምጽኦ
መሰረታዊ ለውጢን፡ ኣብ ነዊሕ
ኲናት ዘጥረዮ ስልቲ ውግእን ብቕዓት
ኣመራርሓን ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዓቢ
ጸብለልትነት ከምዝህልዎ፡ በዚ ድማ
ስርሒት ፈንቅል፡ ብዓወት ከምዝዛዘም
ወዲ-ኢሳቕ ምሉእ እምነት ነበሮ።
ንዕኡ፡ እቲ መጥቃዕቲ፡ ሕነ ቀዳማይ
ውግእ ሰምሃር ዝፈድየሉ ዕድል
ብምንባሩ ውሽጡ ብሓጐስ ይሰራሰር
ነበረ። እንተዀነ ነቲ ቦታ ኣዳቒቑ
ስለዝፈልጦ፡ እቲ ውግእ ቀሊል
ከምዘይከውን ኣይሰሓቶን።
“ወዲ-ኢሳቕ. . . እንታይ ደኣ
በይንኻ ኮፍ ኢልካ?” ዝብል ድምጺ
ኣብርሃም ትካቦ (ወዲ-ትካቦ) ካብ ሓሳቡ
ኣበራበሮ። ምስቲ ቅድም መድፍዓጂ
ቢ-10፡ ደሓር ድማ ኣውቲስታ
ታንክ ዝዀነ ወዲ-ትካቦ ካብ 1977
ኣትሒዞም ኣብ ብዙሕ ውግኣት
ብሓባር ተሳቲፎም እዮም።
“ክሳብ ናይ ዜሮ ሰዓት ዝኣክል
ብዛዕባ’ቲ ዝስዕብ ኵነታት ክንስሓብ
ግድን’ዩ። ደሓር ከኣ፡ ባጽዕ ነቶም
በጦሎኒ ሓደ ዝነበርና፡ ንዓይ፡ ንዓኻ፡

ንጅምዕን ካልኦት ብጾትን ፍሉይ
ዝኽሪ’ዩ ዘለዋ።” በሎ ወዲ-ኢሳቕ።
ብዛዕባ’ቲ ቀዳማይ ኲናት ሰምሃርን
ኣብኡ ዝገደፉዎም ብጾትን እናዘከሩ
ድማ ነዊሕ ኣዕለሉ። ክልቲኦም
ኣብ ዕላል ዝኽሪ እንከለዉ፡ ጅምዕ፡
ድሉውነት ኣጽዋር ንምርግጋጽ
ክዀልል ጸኒሑ ንወዲ-ኢሳቕ ስለ
ዝጸውዖ፡ ኩሎም ነናብ ውራዮም
ኣበሉ።
ናይ ዜሮ ሰዓት ኣኺሉ ተበገስ ኰነ።
ወዲ-ኢሳቕ ድማ፡ በጦሎኒኡ መሪሑ
ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ከቢድ
ውግእ ዳግም ንባጽዕ ተመልሰ። ከምቲ
ወዲ-ኢሳቕ ዝገመቶ፡ ስርሒት ፈንቅል
ቀሊል ግጥም ኣይነበረን። መካናይዝድ
ሰራዊት ህ.ግ. ምስቲ ብኣርባዕተ ግዜ
ዝተዓጻጸፎ መካናይዝድ ሓይሊ ጸላኢ
ገጢሙ፡ ደማዊ ውግእ ብምክያድ’ዩ
ብዓወት ንባጽዕ ዝኣተወ። ኣብዚ
ውግእ’ዚ ወዲ-ኢሳቕ ዝነበሮ ተራ፡
ኵሉ ኣባል መካናይዝድ ብኣድናቖት
ዝዝክሮ እዩ። ኣብቲ ህሮሩማ ጸሓይን
ሰጣሕ ጎላጉልን ኣብ ታንክ ከይተሰቕለ
ብእግሪ እናመረሸ’ዩ ታንክታቱ
ዘወሃህድ ነይሩ። ናብ ባጽዕ ንምብጻሕ፡
ኣብ ጎላጉል ሰምሃር፡ ሓያል ናይ
ታንክ ብታንክ ግጥማት እዩ ተኻዪዱ።
በዚ ድማ ወዲ-ኢሳቕ ዓቕሚ ሰቡን
ታንክታቱን ተጓዲሉ’ኳ እንተነበረ፡
ባጽዕ ሓራ ከይወጸት ‘ዘበት’ ብምባል
ኣስናኑ ነኺሱ፡ ዝተዋህቦ ሸቶታት
ብምልኣት ብምፍጻም፡ ዳግማይ
ጅግንነቱ ኣመሰከረ።
መካናይዝድ ኣሃዱ 74፡ እቲ
መጥቃዕቲ ካብ ዝጅመር ክሳብ’ቲ
ናቫልበይዝን ጥዋለትን ንምቍጽጻር
ዝተኻየደ ናይ መጨረሽታ ጅግንነታዊ
ግጥማት 2 ኣዘዝቲ በጦሎኒ፡ 10
መራሕቲ ሓይልታት ዝርከቡዎም 65
ኣባላቱ ብመስዋእቲ ከፊሉ እዩ። 9
ታንክታትን 5 መካይንን ተቓጺለንኦ።
ልዕሊ 10 ታንክታት ብኸቢድን
ፈኲስን ተወቒዐን። ካብቲ ዅሉ ናይ
መስዋእቲ ኣጋጣሚታት ግን፡ ኣባላት
መካናዝይድ ፈጺሞም ክርስዑዋ
ዘይክእሉ ሓንቲ ፍልይቲ ፍጻመ

ነበረት። ባጽዕ ምስ ኣተው፡ ካብ ነፋሪት
ብዝተደርበየ ሓደ ቦምባ ብሓንሳብ ናይ
ዝተሰውኡ ብጾቶም ዝኽሪ ፍሉይነት
ነይሩዎ። በቲ ቦምባ፡ ካልኣዩ ንወዲኢሳቕ ዝነበረ ማእከልነት በጦሎኒ
ጅምዕ ሓምድ፡ ማእከልነት በጦሎኒ
ተኽለብርሃን ዘካርያስን፡ ማእከልነት
ሓይሊ ኣስገዶም ሃብትኣብ (ራሻይዳ)፡
ተስፋማርያም የዕብዮ (ሕፋን)፡ ራድዮ
ኦፕሬተራት መርሃዊ ሓድጉን
ሃብቶም የማነን (ብልሒ) ሽዱሽተኦም
ጀጋኑ ብሓንሳእ ተሰውኡ። መሓሪ
ፍስሃ (ሰጉዶ) ከም ስዉእ ተፋሒሩ’ኳ
እንተወጽአ፡ ብንእሽቶ ትንፋስ ትልኽ
ይብል ስለዝነበረ፡ ናብ ሕክምና
ተወሲዱ። ድሕሪ ነዊሕ ሕክምናዊ
ክንክን ሂወቱ ሰሪራ ድማ፡ ሎሚ ነቲ
ዘይርሳዕ ፍጻመ ከዘንትወሉ በቒዑ።
ወዲ-ኢሳቕ ግን፡ ኣብ ቀዳማይን
ካልኣይን ኲናት ሰምሃር፡ ምስቲ ኵሉ
ኣብ ማእከል ጓህሪ ዝሓንበሶ፡ ናይ
ዕድል ነገር ኰይኑ ከይተተንከፈ እዩ
ወጺኡ።
ድሕሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ወዲ-ኢሳቕ
ዝነበራ ብርጌድ 34 ናይ ክፍለ-ሰራዊት
74 ንደማስ እያ ከይዳ። እታ ብልቢ
ትፈትዎን ተፍቅሮን በዓልቲ ቤቱ ኣበባ
ስዩም (ኡንኮ) ድማ ንኽትረኽቦ ካብ
ዒታሮ - ሳሕል - ንሰምሃር ተበገሰት።
ኣብ ጕዕዞኣ ብዙሕ ሓሳባት ተሳላስል
ነበረት። “ተሰዊኡዶ ይኸውን?
እንተዝህሉ ደኣ ደሃይ ዘይገብር?’’
እናበለት ብውሽጣ ትጭነቕ ነበረት።
ኣብ ስርሒት ፈንቅል መካናይዝድ
ኣሃዱ ብዙሕ መሰዋእቲ ከም ዝኸፈለ
ሰሚዓ እያ። ባህሪያት ወዲ-ኢሳቕ
ድማ ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ። ኣብ
እዋን ውግእ ምስቲ ነዊሕ ቍመቱ፡
ተገቲሩ ስለዝኸይድ፡ ካብ መስዋእቲ
ዘምልጥ ኰይኑ ይስምዓ ኣይነበረን።
ኣብ 1983 ኣብ ናቕፋ እዮም
ተዛሚዶም። ብድሕሪኡ ኣይደጐዩን
ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ሃደሽደሽ
ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ ናቕፋ
ተመርዕዮም። ድሕሪ መርዓኦም፡
ኣብ ሓደ ግንባር ስለዝነበሩ ፍቕሮም
ከስተማቕሩ ቍሩብ ዕድል ረኺቦም

ነይሮም። ኣብ 1984 መጥቃዕቲ
ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ግን
ኣበባ ኣባል ረሻሽ ኰይና፡ ካብ ናቕፋ
ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ከደት።
ኣብ ጉረይቶ ዝተባህለ ቦታ፡ ዙ-23
ረሻሽ ጽዒና ዝነበረት መኪና ናይ
መስርዓ ስለዝጸደፈት፡ ከቢድ ማህሰይቲ
ወሪዱዋ። ናብ ሕክምና ዓምበርበብ
ተላኢኻ ደሃይ ምስ ኣጥፈአት ወዲኢሳቕ “ተሰዊኣ’ያ!” ዝብል ግምት’ኳ
እንተነበሮ፡ ኣይከምቲ ዝተሰከፎን።
በብቝሩብ ጥዕናኣ ተመሓዪሹ፡ ካብ
ዓምበርበብ ናብ ሕክምና ግንባር ናቕፋ
ተሰጋገረት። ሓውያ ካብ ሕክምና
ምስ ወጸት ከኣ፡ ናብ ኣሃዱኣ ተመሊሳ፡
ኣብቲ ብ1984 ኣብ ግራት ሰሜናዊ
ሳሕል ዝተኻየደ ናይ ታንክ ብታንክ
ውግእ ኦፕሬተር ኰይና ብተወፋይነት
ተዋግአት። ብድሕሪ’ዚ ተኽሊጥ
(ምቅይያር) ናይ ኦፕሬተር ስለዝተገብረ
ምስ ወዲ-ኢሳቕ ምርሕሓቕ ኰይኑ።
ኣበባ ናብ ግንባር ሓልሓል ክትቀይር
እንከላ፡ ወዲ-ኢሳቕ ድማ ካብ ናቕፋ
ንደብዓት ተቐየረ።
ወተሃደራዊ ኵነታት ህድእ ኣብ
ዝበለሉ እዋን፡ ኣበባ ንዕረፍቲ ናብቲ
በዓል ቤታ ዝነበሮ ደብዓት ምስ ከደት
ጥንሲ ሓዘት። “ሰገድ” ኢሎም
ዝሰመዩዎ ወዲ ድማ ተበኲሮም።
ስም ዝፈትውዎ ስዉእ ብጻዮም እዩ።
ኣብ 1985 ኣዛዚ ሓይሊ ዝነበረ፡ ሰገድ
ገብረኣምላኽ ንመጥቃዕቲ ባረንቱ
ምስ ብጾቱ ካብ ኣፍጨዋይ ክብገስ
እንከሎ፡ ብኣጋጣሚ ንኣበባ (እንኮ)
ረኸባ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣበባ ነብሰ ጾር
እያ ነይራ። ሽዑ ሰገድ፡ “እንተተሰዊአ፡
ነዚ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ናጽላ ስመይ
ኣውጽእሉ!” ኢሉ ተላበዋ። ሰገድ
ከኣ ካብቲ ዝገመቶ ኣይወጸን፡ ኣብ
ውግእ ባረንቱ ብጅግንነት ተሰውአ።
ሰገድ፡ ሓደ ካብቶም ፍቱዋትን ጀጋኑ
ተጋደልቲን ናይ ከቢድ ብረት እዩ
ዝነበረ። ኣበባን ወዲ-ኢሳቕን ድማ፡
ከም ለበዋኡ ንቦኽሪ ወዶም ሰገድ
ኢሎም ሰመዩዎ።

ይቕጽል . . .
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ግምቢ ባቢኤል

ደብዳበ ፍቕሪ
ልበይ ርኸብኒ

ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ስፊንክስ
ስፊንክስ፡ ኣብ ግብጺ ዝርከብ ሰብነቱ ናይ ኣንበሳ፡ ርእሱ ናይ ሰበይቲ፡ መንገብገቡ
ከኣ ናይ ርግቢት ዝኾነ ናይ እምኒ ሓወልቲ እዩ። ስፊንክስ ብጥንታውያን ግብጻውያን
ዝተሰርሑ ኮይኖም፡ እቲ ኣመና ዝወቀበ ስፊንክስ ኣብ ጥቓ ሃረማት (pyramids) ጂዛ
ኣብ ስንጭሮ ፈለግ ኒል ይርከብ። እዚ ሓወልቲ ካብቶም ካልኦት ዝፈልዮ ኣብ ኣእጋሩ
ኣጽፋር መሰል ስለዘለዎ’ዩ። እዚ ሓላዊ ፈለግ ኒል ተባሂሉ ዝተሰርሐ ስፊንክስ፡ 20 ሜትሮ
ንውሓትን 73 ሜትሮ ጎድንን ኣለዎ። እዚ ሓወልቲ ኣብ 2500 ቅ.ል.ክ ዝተሰርሐ እዩ።
ዋላ’ኳ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ርእሱ ጓል ኣንስተይቲ፡ ነብሱ ናይ ኣንበሳን ጎድኑ ከኣ
መንገብገብ ናይ ርግቢት ዝመስል እንተኾነ፡ ነቲ ኣብ ፈለግ ኒል ዝርከብ ስንጭሮ ክሕሉ
ኢሉ ስለ ዝተሰርሐ ፍሉይ ኣጽፋር ኣለዎ።

ኣብ መንጎ ኣፍላጋት ጢግሪስን
ኢፍራጢስን ዝርከብ ፍርያም መሬት
መሰጶጣምያ (ናይ ሎሚ ዒራቕ) ኣብ
ስብርባር ህንጻ ዝተኣከበ ኩምራ ሓመድ
ይርከብ። ስነ-ቅርሳዊ መጽናዕቲ ከም
ዝሕብሮ፡ እዚ ኩምራ ሓመድ’ዚ ትርፍራፍ
ናይ ስልጣነ ባቢሎን’ዩ።
ባቢሎን፡ ቅድሚ 5,500 ዓመታት
ዝነበረት ዓባይ ከተማን መበቈል ስልጣነ
ደቂ-ሰብን እያ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብዛ ከተማ
ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ፡ ፒራሚዳዊ ቅርጺ
ዘለዎ ቤት መቕደስ ምስራሕ ከም ባህሊ
ኣተኣታትዩ ነይሩ። እዘን ቤተ-መቕደሳት
ነፍሲ-ወከፈን ሓደ ዘምልኽኦ ጣኦት
ነይሩወን። እዚ ድማ፡ ነታ ከተማ ፍልጥቲ
ከም እትኸውን ገይሩዋ። ብፍላይ እቲ

ንኣፍልጦ
- ታቡን ጋዝ፡ ንመጀመርያ ግዜ
ብጀርሃርድ ስክራደር ዝተባህለ
ጀርመናዊ ሳይንቲስት ተማሂዙ።
ጸኒሑ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ብናዚ
ማዕቢሉ። ታቡን ሕብሪ ዘይብሉ ኰይኑ
ሃለዋትካ ዘጥፍእ ጋዝ እዩ።
- ነርቭ ጋዝ፡ እዚ ጋዝ’ዚ ኣብ
ሰብነትና ንዝርከቡ ነርቭን ጭዋዳታትን
ብቐጥታ የጥቅዖም’ሞ የደንዝዘና።
ብፍላይ ንጭዋዳታትና ጨቢጡ ናይ
ምልማስ ተኽእሎ ኣለዎ።
- ሃይድሮጅን ሲናይድ፡ ኣብ ግዜ
ቀዳማይ ኲናት ዓለም ብፈረንሳውያን

ተማሂዙ። ብብዝሒ ናብ ውሽጢ ምስ
እነተንፍሶ ይቐትለና። እዚ ጋዝ’ዚ
መራሒ ጀርመን ዝነበረ ኣዶልፍ ሂትለር
ንመቕተሊ ሰባት ተጠቒሙሉ ነይሩ።
- ብሊስተር ጋዝ፡ እዚ ጋዝ’ዚ ብቐጥታ
ንኣዒንትናን ቆርበትናን የጥቅዕ።
- ሙስታርድ ጋዝ፡ ሓመዳዊ ሕብሪ
ዘለዎ ኰይኑ፡ ንኣዒንትና፡ ቆርበትናን
ሳንቡእናን የጥቅዕ። እዚ ጋዝ’ዚ
ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ቀዳማይ ኲናት
ዓለም ብጀርመናውያን ተማሂዙ።
ዒራቓውያን ከኣ፡ ኣብቲ ምስ ኢራን
ዝነበሮም ኲናት ተጠቒሞምሉ ነይሮም።

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት ስርሑ
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ቋንቋ ጥቕሲ
“ኣብቲ ንቡር ህይወትና፡ ካብቲ
ዝሃብናዮ ዝበዝሕ ከም እንቕበል
ክንርዳእ ይኸብደና’ዩ። ስለዚ’ዩ ኸኣ፡
ህይወት ብምስጋና ኣቢላ ሃብቲ
ዝመልኣ ክትከውን ትኽእል!”
ደይትሪች በንሆፈር
ሓይሊ ምስጋና ክንውንኖ ከቢድ
ኣይኮነን። እቲ ዝድለ ምልምማዱ’ዩ።
ዝያዳ ስምዒት ናይ ምስጋና ኣብ
ዝሃለወካ እዋን፡ ዝያዳ ፍቕሪ ኢኻ
ትህብ። ዝያዳ ፍቕሪ እንተሂብካ
ኸኣ ዝያዳ ትቕበል። ጥዕናኻ ምሉእ
ኣብ ዝህልወሉ እዋን ምስጋናኻ
ትህብዶ? ወይስ ጥዕናኻ ክጎድል
ከሎ ኢኻ ጥዕናኻ ተስተብህለሉ።
ኩለን ካልኢታት፡ ምስጋና ንኽትህብ
ብኡ ኣቢልካ ድማ፡ እተፍቅሮም
ነገራት ዝያዳ ንምርባሕ ዝተፈጥረልካ
ዕድላት’የን። ምስጋና ሃብ! ምስጋና
ንምሃብ ዝዀነ ዋጋ ኣይሓትትን’ዩ።
እኳ ደኣ፡ ካብ ኩሉ ሃብቲ ህይወት
ዝዓበየን ዝኸበረን’ዩ። ምስጋና ብኹሎም ኣብ ህይወት ዝርከቡ
ሃብትታት ከም እትመልእ’ዩ
ዝገብረካ። ነፍሲ-ወከፍ ምስጋና
ዝሃብካሉ መሊሱ ይበዝሕ!

‘ማርዱክ’ ንዝተባህለ ጣኦት ዝውክል ቤተመቕደስ እናዓነወን ዳግማይ እናተሃነጸን፡
እቲ ዝነውሐ ግንቢ ኰነ። ናይ ስነ-ቅርሲ
ተመራመርቲ ኣብ ዝገበሩዎ መጽናዕቲ፡
ሓደ ኣካል ናይዚ ግንቢ ይኸውን’ዩ
ኢሎም ዝግምቱዎ፡ ንኽልቲኡ ጐድኑ
ክሳብ 300 ጫማ ንውሓት ዘለዎ፡
ትርብዒታዊ ድልድል ረኺቦም። እዚ
ግንቢ’ዚ፡ ብዝበለጸ መክልዕ ዝተሃንጸሉ ግዜ
ኣብ እዋን ንጉስ ኣቡኻድነዘር ካልኣይ
(605-562 ቅ.ል.ክ) ክኸውን እንከሎ፡
ክሳብ 295 ጫማ ቁመት ነይሩዎ።
ንጉስ ኣቡኻድነዘር ካብ ዝገደፎ ጽሑፍ
ዝተወስደ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ፡ እዚ
ግንቢ ካብ ሕጡብ ዝተሰርሐ’ዩ ነይሩ።
ብተወሳኺ፡ መናድቑ ብድሙቕ ሰመያዊ
ሕብሪ ዝወቀበ፡ ደንደሱ ድማ ብኣግራብን
ዕንባባታትን ዝተኸበ’ዩ ነይሩ።
ኣብ መሰጶጣምያ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ
ቤተ-መቕደሳት ምህናጽ ቀሊል ኣይነበረን።
እቲ ከባቢ ንህንጻ ዘገልግሉ ኣእማን
ኣይነበሮን። እቶም ዝነበሩ ናይ ዓርኮብኮባይ
ኣግራብ’ውን፡ ነዚ ህንጻ’ዚ ንምስራሕ
ተመረጽቲ ኣይነበሩን። ስለዚ ድማ፡
በቲ ኣብ ከባቢኦም ብቐሊሉ ክረኽቡዎ
ዝኽእሉ ጭቃን ሳዕርን ገይሮም ተረርቲ
ሕጡብ ሰሪሖም ብምብሳል ይጥቀሙ
ነይሮም። ንመጣበቒ እቲ ሕጡባት ድማ፡
ካርታመ ይጥቀሙ ነይሮም።
ግንቢ ባቢኤል፡ ብባቢሎናውያን ከም
ሓደ ካብ ኣደነቕቲ ትሕዝቶታት ናይ
ከተምኦም ይቖጽሩዎ ነይሮም። እዚ ህንጻ
ኣብ ምዝዛሙ ኣብ ዝበጽሓሉ ዓመት
(478 ቅ.ል.ክ)፡ ናይ ፋርሳውያን (ናይ ሎሚ
ኢራን) ንጉስ ዘሬክሳስ ንባቢሎን ጎቢጡ
ብምሓዝ፡ ነቲ ህንጻ ሓንሳብን ንሓዋሩን
ኣዕነዎ።
ግንቢ ባቢኤል፡ እንትርፎ ስነ-ቅርሳዊ
ኣሰሩ፡ ነበረያ ነበረ ኮይኑ’ዩ። ገለ ንኣሽቱ
ግንቢ ባቢኤል ዝመስሉ ቤተ-መቕደሳት
ግን ኣብ ምድሪ ኢራን ይርከቡ። ካብኣቶም
እቲ ዝዓበየ (ብከፊል ዝዓነወ) ካብ ከተማ
ዒላም 18 ማይል ርሒቓ ትርከብ ከተማ
ሳዛ ይርከብ። እዚ ግንቢ’ዚ፡ ኣብ 1250
ቅ.ል.ክ ብንጉስ ናፕሪሻ ዝተሃንጸ ክኸውን
እንከሎ፡ 170 ጫማ ቁመት ዘለዎ ኮይኑ፡
ሓሙሽተ ደረጃታት ይውንን። ኣብ
400 ቅ.ል.ክ ግሪኻዊ ተመራማሪ ታሪኽ
ሄሮደቱስ ድሕሪ ዕንወት ናይዚ ግንቢ ኣብ
መሰጶጣምያ በጺሑ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ’ዚ
ግንቢ ዝነበሮ ትዕዝብቲ ድማ፡ ከምዚ ክብል
ገሊጹ። ‘ሓደ ኣብ ማእከል ዝቖመ ዘንጊ
ኣሎ። ሓደ 220 ያርድ ትርብዒት ክህልዎ
እንከሎ፡ ካልኦት ሸውዓተ ተመሳሰልቲ
ትርብዒታት (ብጠቕላላ ሸሞንተ) ኣብ
ረርእሲ ተጸፋጺፎም ይርከቡ። ኩሎም
እዞም ሸሞንተ ትርብዒታት ብሰንሰለታዊ
መንገዲ ይድይቡ። ኣብ ፍርቂ ናይዚ
ግንቢ ነቶም ንዕኡ ዝሓኹሩ ሰባት መዕረፊ
ዝኸውን ቦታ ኣሎ’ ብምባል ገሊጹዎ።

ዳኒኤል፡ ክብን ለጠቕን ናይ ህይወት፡
ኣብ ነገራት ብዘለና ናይ ምቕባልን
ዘይምቕባልን መንፈስ’ዩ ዝንጸባረቕ።
ብልክዕ ህይወት ከምዚ’ያ ክብለካ’ኳ
እንተዘይደፈርኩ፡
ተረዳዲእካን
ተመላሊእካን እንተኼድካያ ግና፡
ዝያዳ ከምእትምቅር ዘይከሓድ ሓቂ
ምዃኑ ካባይ መብርሂ ትደልየሉ
ኣይኰነን።
ቅድሚ ሰላምታ ውሽጠይ
ብዝሃወጹኒ ሓሳባት ምጅማረይ፡ ነቲ
ስግንጢር ክትብሎ ዝጀመርካ ባህረይ
ከም እትደግሞ ኣይጠራጠርን’የ።
ኣብ ናይ ሓባር ህይወት ንውልቅኻ
ዘርብሓካን ዘኽስበካን ጥራይ
ምሕሳብ ክሳራ’ምበር፡ መኽሰብ
ከምዘይብሉ ከብርሃልካ ስለዝደለኹ’የ፡
ነዚ ሓሳብ ኣንቂለዮ። ምኽንያቱ፡
ኣብ ናይ ሓባር ህይወት ናይ ሓባር
ጥቕምን ናይ ሓባር ምርድዳእን’ዩ፡
ነቲ ክትዕወተሉ ዝወጠንካ መድረኽ
ከም ትበጽሖ ዝገብረካ።
ብነብስኻ ደኣ ረሳዒ ኴንካ’ምበር፡
ካብ ዕለት ሌላና ጀሚርካ ነተሓሳስባይ
ወዲስካ ትጸግቦ ኣይነበርካን። ውዳሰኻ
እምብዛ ይበዝሓኒ ከም ዝነበረ
ሓቢኤልካ ኣይፈልጥን። ብኣንጻሩ
ግን፡ ንስኻ ከም ተውሕደለይ ኢኻ
ትዛረበኒ ነይርካ። እዚ እናዀነ ደኣ፡
እንታይ ረኺብካ ካልእ ትኸውን
ኣለኻ ሎሚ?
ትማልን ሎምን ስለምንታይ
ክልተ ዓይነት ሰብ ኴንካ ንዓኻ
ዝምልከት’ኳ እንተዀነ፡ ንዓይ ከኣ
ዓቢ ትምህርቲ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ኩሎም
ሎሚ ዝስጉሞም ስጉምትታት
ንመጻእየይ ዘጸብቑ’ምበር፡ ዘዕንዉ
ክዀኑ ባህጊ ስለ ዘይብለይ። ስለዚ፡
ኣብ ኣካይዳይን ኣዘራርባይን ምሉእ
እምነት’የ ዘንብር። ኣብ ዝጋገየሉ
እዋን ድማ፡ ንጌጋይ ከም መንጠሪ
ባይታ ደኣ’ምበር፡ ብምኽኒት ካብቲ
ጉዳይ ንምህዳም ኣይጽዕርን’የ።
ፍቕርና ናብ ንቡር ንምለሶ
ምባልካ ዝጽበዮ’ኳ እንተዀንኩ፡
ንመደባተይን
ምርጫታተይን
ፈናጢሐ ኣብ ናትካ ሓሸውየ
ስለዘይኣተኹ እዛ ‘ስግንጢር’ ትብል
ቃል ከምዝደርበኻለይ ዝስሕቶ
ኣይኰንኩን። ካብ መፈለምትኡ
ፍቕሪ ብኸምኡ መንገዲ ክትዕወተሉ
ሓሳብ
እንተነይሩካ
ፈጺምካ
ተጋጊኻ። ሕጂ’ውን ደጊመ ዝብለካ
እንተለኒ፡ ናይ ብሓቂ ኣብ ጐድንኻ
ኰይነ ንህይወትካ ጣዕሚ ክውስኸላ
እንተዀይነ፡ ብቕኑዕ መንገዲ ልበይ
ምስ ትረኽበኒ ጥራይ’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.119
غبן

ËȭĻĤ-ǩȬŷƐŀêȭŵĤŀ
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0płΎ
D0Ύ Ç[Ύ Å[ Ύ ğ` Ύ p`ŁΎ nΎ ¢`Ύ
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ł
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[mΎ^`1ΎÅáÛΎô.pΎ Ύ¢`Ύ¢pΎ
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3^pΎ ·ÚΎ Ύ ¢`Ύ ¢pΎ Ê`npΎ ÚÜ Ύ
Ø`Ύ ¼Ύ ØłΎ 0pΎ `ý -Ύ ¤p 3Ύ
¤6ÃΎ Å8Ύ  Ύ ¨Ύ [mΎ ļ m¢¹Ύ ôÞΎ
k® łΎý -Ύ`ù\Ύ`pÊΎÊ¢Ύ
`ù8mΎôÈΎ04ΎÇÜ0Ύk±ŁΎ04Ύ
kΎ  ®ÛŁΎ ÊÖΎ ÇÁ[ÕΎ ČTΎ Ú±¢łΎ
Ê« ŁΎ `ôÈΎ 04Ύ ÇÜ0Ύ 3`Ύ ·ÚΎ Ύ
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Ê]ΎÖΎk^ Ύ¡ĤºÃΎÚù^łΎ ̃¼Ύ
`mΎ ÅÚù`Ύ anΎ k[0¢ÛΎ ùŁΎ ÊÖΎ
ÜΎ Ê]Ύ !.¹Ύ 0pΎ Ê+«[Ύ káΎ
Ê«[ÜΎõápΎ Ĥ¢ΎÚ°łΎ`ΎÈnΎ
ÅÚ¥Ú8ŁΎ.ΎÖΎk^ Ύ¤ĤºÃΎÚù^łΎ
Á Ύ kΎ kpŁΎ ¢`q Ύ `^0pΎ
`Į6¹Ύ ·ÚΎ Ύ `!.¹Ύ ôÞΎ 0pΎ
Ê!l8ŁΎ `3¡Ύ `ÊΎ 0pΎ k[@Øq Ύ
¼ĢΎ pΎΎĤ0Ύ`Ê[ ΎL.ĔŁΎ¢`Ύ
ÊkÅ0õΎ  Ê[ÊΎ ¤0ßΎ °łΎ

ƶȓŶıľ ïƥñƧŶ ƉĉƶűŅĚ
ƊùŴ ęƃŴǇ ƃŴȳ Ŷǡǎö
ŴȓűŚ ƱƪƢŕ ĄŶƆĜǆȲ ÿǉ
ǦǎùȲ ǦŶ ƭŇǆŶ ƢğŶŶ
Ǧǎù Ɔǂ Ȟŗýȳ ĄǦƴƆŗ
ÿǦþǢ ǉęŊǇȳ ŴȓűŚ
ƶŕĔƉŅ ÿǎĩ ƢôǏ ƉƄ
ŴŊ ÿęűŚ ĉƆŶŗ ƎŅȓā
ǎęŊėŊ Ǧǎ÷Ś ƎȞŚā
ŘĖƛÿ÷ȣűŚƄĜƋĉƨȳƆŗ
ĬǌćǆŶ ùƯö ƗõŶ ƶġėƯ
ÿ÷ȣűŚ űŗ ŊƲā ĄġƥƆŗ
ƶŕƖȣúȲ Ĝ÷ĉŶùƂ÷ƧűŚŶ
ïǡęŊĹȑùűŚĉƧÿġƆǂȳĜ÷ĉŶùƂ÷ƧűŚŶ
ŶŅǆŲŚęǢĉġôƱǆŊõǎćȲ ĉñŴȓïǡęŶ
ĉĉƯňùƄȣėǆűŚŶƆƧŶŕĔƌŇŴȓűŚƢôǏ
ƶŕĜƉĊƌùƆǡƳȣŕǉėŇƯćĉƆǂűǆĕȳ
ƆĊÍƖűŗȞŕŴƉĄǆĜǣęŴǇ"
ƄŊ ƶÿôȞ ƭĄŘŚ ŴȓűŚ ñƶŇ ƅęŚė
ŊÿȞħ ŶāŴ ƅęŚėƧǄŶ ĄŶƆĜǄŚ ǎć
Ŋȣ÷ǆ ŊƲÿŚ ñƶŊŘŚ ƎȑƢęƨ ƱȎǦĊĉȲ
ƌŊıõƯƢėęƎğŊƶŕȞ÷ôǁġƧęȬôŗƌƤŶ
ĭǶňƤŶĩęþŘŚƱǶļùùǦǌćƤŕȑŊƇŘŚ
ŊƭƢŚ ƎŶĉƎŚ ƎƃùŴ ƃŴȳ ŊƲā ƥǤŶ
ĉȓćĉŶǦŶÿŗŖŴȳŊĄǶŶƶŕȎĄĉŴǇ
Ǧǌ ȑćŴ Ƨýǎ ƄǆűŅĔŶȳ ùƯö ƗõȲ
ïǡęŴŴȑŶùƂ÷ƤŚŶïǡęƎŚƉƧŶŊľƭŚ
ƉĉƱôƥ ƄĄġƋęŴȳ ŊƧǦƆŶ ƢĔ ƧǦƆŶ
ǙòƉǆŕŘÿƶŴƉƄȲĝęŅŕƛĭǶňƤôƧǸ
ƱĉȓƆġŚėŕǛǄƤƢȣęŘŚŶĄǉňŚùĉƭŚŶ
ŕǦŇęŴȳ ƄŊ ƶƜű ƢǡŶ ƉǆŕȎǤƯŴŶ ƄŊ
ƥǤƯǌǤƉǆƄŕŴŶƉǆŕĄħƖŴŶƶÿôȣŴǇ
ĄǎĔƛŊĉŶňĕǎćȲȓǦƯŕżƉǆƏŶŴűŊġŴ
ƆŶƛƆùȲ ŶŴȓűŚŊľƭŚƱúŴïǡęŶñƶŇŶ
ĉƟŶŴƱǢùüƆŶāŅűõŘĖƛȞȐĉŴȳ
ĉƯįŊŶ ĉǎùǌùŶ ŴȓűŚ ǦŶȲ Ņŗ ƎğŊ
āǛ ƶȞȎĉŴǇ ƱüŊŶ ƯǇ ƄǁƛŕĄŶȳ Ɔŗ
ĉƯėȣǎƄÍĊƄŅǆƆǂƱú"ŊęǦȓÍƉĉƯėȣ
ƶŅïùƄúǎǂ"ĄŶĉġƄƯĔȞ"ƱƯĔȞïǡęŶ
āŊĔŕĜŊŶƄúǎǂ"ǁôŶȳāŊĔŕĜŊƄŊ
Ĭȑö ĉĉāǄĩŶ ĉĉƯňùŶ ƶűŊę ƆĉŅę
ŴǆĄƢǌƆŘĉƯėȣƶŅïùǁŊõŶȳƊõğƯ
ĄǎĔƙƤ Ǧǎ÷Ś ƆŴȞŘāƌȲ ŴŊ ƱƶŅĔƖŶ
ƱƶôĄȎŶĄǎĔƛŴǆĉāƓęƱǁĶęȓǢƯƷ
ƆǂȳÿǉñƶŇŶïǡęŶŊŴȓűŚƎűŊęȲűƳƱǁĶęȓ
ǢƯƷŊƭƢŚƉĜ÷ġúƉƄȲŊľƭŖƢŚĕƉƯęǦ
ǁǎùǇȳƆƷĉƶġƯņǡôƌŊśĉŶŊľƭŚÿǉ
āŊĔŕĜŊƶƧġŲĔłþŘŚƆǇĉȷ

ȬôŗƌƤÿǆöȷ
ŘĖƛŴŶŘĖƛƌùƇŚñƶŊŘŚŶƉĉƱĔǤǦȔȲ
ÿǆùŶ ŊęŚƪŶ ÿǉ ñƶŇŶ ïǡęŶ ŊĹŶǊ
ȬôŗƌƤƆǂȳŶāŴƅęŚėƧǄŶȲƄŊıǎĆ
ǦíǎŶƱǆǦñǊŶƷňƤŶƭôćƤŶŕȑŊƇȎųƯŴ
ǉƧ ƎŶŊù ƶƛƄùŴ ğ÷Íŗ ŊÿǄù ïǡėƤ
ÿǎűŚŶùƫùïǡėƤȣľĖŶƶùôȬôŗƌƤ
ÿǆùŴ Ɔǂȳ ŊāǛ ƆƧŶ ƶǡǻĄŴ Ǧǎ÷Ś
ŊŊľƭŚ ƆŴȞŘāŴȲ ƄŊŗ ƆŶǉùǇ Ư÷ć
ƎŶŅȓāȲ ƆƳĬŶǋĔłþŴǆŊľƭŚƶƜűȲ
ȬôŗƌƤÿǆöƎŶƯıŋŶƉűĜġŷŶƄúŴȳűƳ
ŶĉęǦǤȓȲ ġűÿğňƤŶ ȬôŗƌƤŶ ŊľƭŚ
ĉāǄùǁǎöȳƄŊęƆĞŶľÿŚŴŊƭƢŚ
ƱŊȓāŕƢğƘÿǄùĔłþƧǌŅƆǂȳƶȎŶü
ÿǄù ƆĉűŚŶ ïǡėƧűŚŶ ŕƭĮņ Ǝľȓù
ƆĉŅƄęȲ ƧǌŅŶŶľÿŚŶĄŶƆĜǄŚƎāǆù
ǁǎöȳ

 [08ŁΎ ÇÜ ®ÛΎ ù^0ŁΎ ¹Ύ Ê[ ¢Ύ
¼Ύ 0¢`ŁΎ0pΎ pΎÚ¥łΎú8Ύ
^ nΎ Ύ qΎ Ú `łΎ ú8Ύ ^ nΎ ÚΎ
C[Č[ČpΎ ÚΎ FOΎ ĳ+Ύ Ú¥łΎ mΎ
ÚΎEΎú8Ύ^ n5ŁΎ`Ύ08®Ύ ùnŁΎ
`Ύ6^p¢Ύ °ŁΎ`ΎÃ Ύù`0np¢Ύ
6^p¢ΎĳpΎÊpΎ` ¼ßTΎ·Ú8Ύ
` ¼Ύ ÖΎ Ê0`łΎ ÜΎ Ê]Ύ `á-Ύ
« ÇΎ Ê[ Ύ ôá Ύ ĢÃ,Ύ Ê+°aΎ ^ nΎ
¤`+pΎΎÊÖΎÊC+ΎÖłΎ
***
ƆƴıǎĆƭĄŚȲƄŊŗñƶŇƅęŚėňñǣ
ïǡėƤŴȓűŚŶÿęűŚŶƄāǋĕȲïǡėƤȬôŗƌƤ
įùĞƶȞôĄõĄǎĔƛƆŕȑāȞŚȓāȣŗȲ
ŶŚęǢĉ ŴȓűŚŶ ÿęűŚŶ ŊƯĉĴŚ ƆĊÍƖƄ
÷ƴŶĄĹĔŚŶŊƱôƨƄǡ÷ùȑƆŕŊñęƆǄȳ
ƉĉƶȣôǻňñǣŴȓűŚȲ ƆŶŕƧÿǉŶĜôġŕ
ƢôǏŘŚƅęŚėƄŊŊęŖƯȬôŗƌƤŶƯǻįƤŶ
įùĞƶȎĄǉƆǂȳƌŊŘŚǙĆĕƎğŊ
Ưôŕ ŴȓűŚ ǦŶŋŚ  ƄŊ ƅęŚėƧǄŶ
ƶűŅĔňñǣŴȓűŚȲ ÿǆõŶĄǶŲŶƎŚùƎưŶ
ƎŚǡùȔŶƱȎǦĉƆǂȳŊęŖƯňñǣȲŊęŖƯĜŊ
ġôƶȞǻęƉƄȲŴȓűŚŶĉęƌŊƶŕėƆǁŊęŚƪ
ƵǤŘŚÍƴïǡęȲƶŕĜęüǞǦŶűŚŶŕƢȡǆűŚŶ
ÏŕƄĉėŚÐ ƃùƌ ǻėǆ ƎŚÿùȤ ƆŚƛƆù
ƴŶŘƆǂȳ
ǎāĖŊęŖƯǡǎöŶĄġƥƆŗŶȲƄŊǦŶŋŚ
Ȳ ïŶĬƧŘƢôǏŘŚǤñǋƏǆŲȲ ŴȓűŚ
ƄŊƶŕĔǤǡȎõȲƅęŚėƤƶŕĜĉưÿǧġȲĕȣŘȲ
ĉġŚęÿƧŶ ęƧǁŚŶ Ĭöù ƄǆűŅĔŶȳ ƄŊ
ƶƜűƊęŴƯƭôĉŴƶűŅĔƊõïǡėƤȲŊÿǧġ
ƉĉȓõùƱöõȲ ƭŇǊȲ ƧƫǆŶŊƭŚűŇƫ
ƆǂȳǁǦǌġÿǉƆĉŊƴƆŚŊñǧűǡęȲŶƛŚĔƛŋ
ŊĉõƆƭľĉƙƎŚȓƯęƉôƙŶĉġǾŅǻƌǇŶ
ƭŇȣùùǆƄôƨȳƯôŕŴȓűŚƶȞǶĚĕȣŘŶ
ęƧǁŚŶȲ ŶűƤā Ǝľȓù ƶƛƆù ƄǆűŅĔŶȳ
ƄŊ Śāŗ ȓ÷ù ŴȓűŚ ŶÿȐę ǦƵ ǎāĖ
ĉġŚęÿƧȲƆŚęǎƇƉŇǎÿĮƄúȳŴȓűŚ
ćôŚÏĉƯėȣÐƢǆƯćĉƌĉƧǌƆćôŚ
ǎǂ"ƆĊÍƖǎƄŴȓűŚƆŶŘǆćôŚÍǂ"Ɔŗ
ÿęűŚƶŅïùÍƉ"
Ɖĉŗ ƄĹǋĉŴ ƶĔƄŴǇ ŚęǢĉ ŴȓűŚȲ
ŊŊƲÿŚ Ȟ÷ǹŚȲ ŕĄėĄęŗŶ ǉĔġŚŶ
ŊƄƶǇĉ ƶŕĄęȏ į÷Ś ŕǡöȏ Ɔǂȳ ÏŴȑ
ĉƟŶÐƶŊ÷Ǝùŕį÷ŚĬôùŗǆĄġ÷ȳǦŶ
ŚęǢĄŶ ƄĄŴ ƭĆŁ Ɔǂȳ ƎŚÿĉľ ǋƙ
ƎŚűȣƯ"ƎŚĉƯŊùǋƙƎŚƢǎľ"ÕŴȑƃƙ
ćôŚƆǂȳƊűŕŴȓűŚƆĉŅƄęȲƉŇǎÿ÷ȣűŚ
ƱĜƎĉġôƶƜűŊÿǉƢǡŶƭŇƯǎùŅŗƌùƆ
ĤűƛǎćƭŇŊǎòƆǂȳƄĄĖƌƤȬôŗƉż
ƅùĄęǉŏġȲÏÿŶŗïǡęȲĜȞęŴȑĜňŚƏǆŴ
ƆŚűŊęȲ ŶȟƭŚŶŕňƭŚŶĜňŚƎğŊƶĜȞęƥ
ǻėǆ ƆǄÐ ǆŊùȳ ġôƳ ǎāĖ ĉǢŶȑȣ
ȬôŗƌƤ ŴȓűŚȲ ÿęűŚ ŊĉùƄŚ ƎŚǧŴȎȣ
ŊĺƯ ǋƙ ƄǆŊľƫŶ ȞŕŴ Ƅúƌ ćôŚÍǂȳ
ƢŕïǉėƤÿǆöȷ
ƄŊƳƶÿôȞƭĄŘŚƉƄȲ ñƶŇƅęŚė
ƢŕïǉėƤ ƭľĆ Ɔŗ ƌùƆ ÿǉ ñƶŇŶ
ŊÿȞħȲŕĔƌŇŴȓűŚƅęŚėƤĄŶƆĜǆǎć
ïǡęŶ Ŵȑ ƎƖƧŶ ƱƛƆú ŊľƭŚ Ɔǂȳ
Ŋȣ÷ǆȲ ŅƳĄĉƱųŊľƭŚƶƜűƉŇǎȞŕű
ġôƳȲ ŊƲā ƥǤ ƉȠùŴ ƶĔƖŊŴǇ ŴȓűŚŶ
ƆǂÿöȟȳƆŗǢƯƷŊƲāÿǧȓǧȓŶƭľö
ùƂ÷ƧűŚŴȲŊƶĔŊýŶƱǆĔŊýŶÿǆùŘŚ

ƄŊ ƱǆǎȞĔõ ǉĔǜ ŶĉŊȑāȲ ĄŶƆĜǄŚ
ƢŕïǉėƤŊľƭŚŚŴŴǆĉƯėǦƯćĉƢŚĕ
ĬǌĉűŚƎŶĜęưƶǦňƆƆǂȳ
ĭǶňƤÿǆöȷ
ŶȬôŗƌƤŶ ƢŕïǉėƤŶ ŊľƭŚ ƱƧāġ
ƌùƆƭŇǆĔłþĭǶňƤŊľƭŚƆǂȳŶűƤā
ƭĄŘŚƄŊïƥñƧƒŴŚġôƶȎŴāŴȲ ŴǆƳ
ĄǎĔƛÍƳƶƖŅǉƯćĉŴŶĝƆǂȳƎŶǋƶƜű
ƌŊȓǦƯŕżűŚƶŕ÷ĹĹǎùǊùĭǶňŶĉñŴȓ
ƱƛƆôŴŊľƭŚƉűǻĖƄúŴȳƄŊƳĄǌǆÍƳ
ƴǣŚ ŊĄŶǦġŗŶ ñƶŇŶ ƶŕĜ÷Ĝô ġęÿŚ
ƄįöùƌƶęƁƄǆƏűŶȳƆƳȣĔƂǎĚƎĬ÷Ĺù
ǙĆĕ Ʊú ĄǉňŚ ĭǶňƤ ÿęűŚ ƆĉŅƄęȲ
Ĝ÷ĉŶ ŴȓűŚŶ ïǡę ƱƧāġ ǎùǊù ƭŶǋ
ġôƶƜűĄŶƆĜǄŚŊùƫùŚǦïŚŶŕǡǌġűŚŶ
ƎŶűǻȣõƶǦňƆƆǂȳ
ňñ÷ƤŶġűƄƆĉĚƄƤŶÿǆöȷ
ÿǉ ñƶŇŶ ïǡęŶȲ ęġŕǆ ƶŊú ĄĘŚŶ
ȎǤŘŖŶ ƉǁǎȞĔȲ ĭǶňƤ ĔŊÿŘŖ ƎƯıŊȲ
ȎǻŘƂƄƧþĝƄŊŚāŗƱǆǎȞęȓ÷ù
ŴȓűŚ Ƅȓöõ ŊľğűŚ ƉűňŊęȲ ǦǎŶ Ɔŗ
ŶïǡęƱľƧĉňñ÷ƤŶġűƄƆĉĚƄƤŶŊľƭŚŶ
ŊęŚƪŶ ƎƧŶŶ ǁǎùǇȳ ňñ÷Ƥ ƧęħŘŚŶ
ƎŊęŘŚŶ ƶƯıņŶ ŊĹȑùűŚ ƱćƯŊõŶȲ
ŕùƆƜƇĉ ŊǦņƆ ƶǦŶƱņȲ ƄƆĉĚƄƤŶ
ǢùŅŘƤŶ Ȏƭśĉ ŶǹƯĆŶ ƎŊĔŚŶ ñƶŋĉ
ƶƧȣǂŶĺÿŚŶŊęŖƭŚŶĄŶƆĜǄŚƱôƧƨ
ïǡę ǎć ƆǂȲ ĄĘŖŶ ȎǤŘŖŶ ŊŊľƭŚ
ƎƉ÷ƖùȲ ǎāűŖŶ Ŋĕñ ĄȑƃƂŶ ƉƧāġ
ƶƛƆùȳ
ȎǤŘŚ ƭôĉ ƎĲȑȎĕ ƶǉùǂ ÿǆùŘŚ
ƭôĉŴȲ űƳ ÿĮÍƳ ŊƯĉĴŚ ġôƶǦŶƱņƨȲ
ŴǆƌùƇŚāŊĔŕĜňŚŴǆĉƎùƙùƭľĆ
ŶĉǎƙĉȲ ǻĉĔŚŶ ƧǌŅŶ āŊĔŕĜňŚ
ƎƱęǢ ƆǇĉ ƶȣŚŲȳ ŊĄǡǋ ňñ÷Ƥ ƢėęȲ
ġǎėŉŘƤŶāŊĔŕĜŊƄƤŶȣľĖƌŊƄƆĉĚ
ĄŶƆĜǄŚÿƘƜĉȲ ňñöġġƪȲ ƧùįƧűŚŶ
Ŷƭǆ ǆǻƭĄųŶ ƄŕƄŘŚǇĉȲ ŶĄŶƆĜǄŚ
ȬôŗƌƤ ŶľÿŚŶ ŕǡǌġűŚŶ ƱǆŊúĉ Ŵǆ
ƄƆĉĚǎƙŘŚƎǡŊęƨĉƆǇĉƶñıŲȳġôƳ
ĄŶƆĜǄŚŴ űƳ ĩęþŘŚÍƳ ƢŚĕ Ǝűľāõ
ƶǦňƆƆǂȳ
ƄŊƳ ƱôŴǇ ÿǎĩ ĄǎĔƛȲ ƄŊ ïǡęŴ
Ʊú Ĝ÷ĉŶ ȎǻŘŶ ƌŊ Ŵǆ ŊƲÿŚ ïǡėŚ
ƥ÷ƌŊŕŶƭŇƢŕïǉėƤÿǆöƄôŴƶŊ÷
ïǡėŚ ƶŅôȎ ƆŶŕƱǆƏǆŲ ƶŕÿŕ ƄǆƏűŶȳ
ƆƳƱüŊŶƊűŚÍƳŊĹŶǊğ÷ŶĜ÷ĉŶığűŚŶ
ïǡĕƶĜęāŶƶƧȞŶŶŁāŶŊęŖƯŶĄŶƆĜǆ
ƶŕĔƖŅƆǂȳƎŶǋƶƜűĄŶƆĜǆƅęŚėűƳ
ŶľÿŚŶŊęŘƪŶÍƳƎƯıŋŶĄĄöĝƉƪŶŚĚŶ
ǁǎöȳ ŊƄǤǹĆ ƆƳ Ǝņę ȓĉŊù ŴȓűŚ
ƆĉŅƄęȲĄŶƆĜǄŚȲŴȑïǡęƉűľƧĉŶĉùƄŚ
ÿęűŚ ƉűĔǤǦȓŶ ŊľƭŚ ƉĉƱúŴ ƶĉġƎę
ƒôŶŕŴƤŊęŕƪŴŶǦġǤĜŴŶŶĉāǄùįùŴ
ƉűüǎġǆǦňƆȳȓŶƭŚŊȓŶƭŚŶùĉƭŚ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.119
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ኣንገሶም ዮሴፍ
ካልኣይን መወዳእታን ክፋል
ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ስልኪ፡ ካብ ደቒቕ ናብ
ደቒቕ እናሰፍሐ ይኸይድ ስለዘሎ፡ ኣፍረይቲ ትካላት
ዘቕርባኦ ሓድሽ ምህርቲ፡ ምስ ኣጠቓቕማ’ዚ ምዕቡል
መራኸቢታት - 5G ዝተዛመደ ክኸውን፡ እተን ህቡባት
ከም በዓል ሳምሱንግን ኣፕልን ዕዮ ገዝአን ኣብ ምጽፋፍ
ይርከባ። ቻይናዊ ዝዓበየ ትካል መፍረ ተንቀሳቓሲ
ስልኪ ህዋወይ፡ ዓለማዊ ዕዳጋኡ ምስ ትካል ሳምሱንግ
ብምውህሃድ፡ ምስ ብዙሓት ሃገራት ስምምዓት ኣብ
ምፍርራም ይርከብ።
ህዋወይ፡ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ፡ ተቐባልነቱ እናወደቐ
እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ኣውስትራልያ፡ ኒውዘርላድ፡ ኣመሪካ
- ህዋወይ ናይ ዓማዊሉ ሓበሬታ ንቻይና ኣሕሊፉ
ይምጡ እዩ ዝብል ጥርጣረ ከምዘለዎም እውን ይግለጽ
እዩ። እንግሊዝ እውን ምስዚ ትካል ስምምዕ ከይትገብር
ተጽዕኖ ይግበረላ ኣሎ።
ናይ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ምዕባለ፡ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲን፡
ተስፋ መጻኢ ነዛ ዓለምናን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ
ዝተፈላለየ እዋን፡ ሓደስቲ ተክኖሎጂ ኣጠቓሊሎም ዝመጹ
ዘመናውያን ተንቀሳቐስቲ ስልኪ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑ
ኣሎ። ከም ሶፍት እትጥቕለል 7.5 ኢንች እስክሪን ዘለዋ፡
ሂማን ሚድያ ብዝተባህለ ትካል ተማሂዛ ኣብዚ ቀረባ
እዋን ንዕዳጋ ክትቀርብ ትጽቢት ዝግበረላ መሳርሒት
ትመጽእ ኣላ። ከም ኮምፕዩተርን ሞባይልን ኮይና ብምዕጻፍን ምዝርጋሕን እተገልግል፡ ሓንቲ ካብቶም
ኣደነቕቲ ናይ’ዚ ዘመንና ምህዞታት እያ።
ሸሙክ ዝተባህለ፡ ዝኸበረ ጨና ምስርሑ እውን

ብህልኽ ዝመጸ በረኸት!
ክንገር ወሪሑ። ነዚ ክሳብ 3500 ዝተፈላለዩ ክቡር
ዕንቊታት ኣብ ዝሓቘፈ ጥርሙዝ ዝሰፈረ ፈሳሲ
ንምውናን፡ ንሓንቲ ጥርሙዝ 1.3 ሚልዮን ዶላር
ወጻኢ ይሓትት። በዚ ከኣ ብክብሪ ዋጋ 2ይ ደረጃ
ሒዙ ይርከብ። እዚ ጨና’ዚ፡ ንሞባይል ዝተዳለወ ሶፍት
ዌር ‘ሪሞት ኮንትሮል’ ስለዘለዎ፡ ሞባይልካ ተጠቒምካ፡
ናብ ዝመረጽካዮ መኣዝንን ርሕቀትን ካብ ርሑቕ
ቦታ ከተአንግዶ ትኽእል። ነዚ ክቡር ጨና ኣብ ናይ
ክብሪ መዝገብ ክሰፍር ካብ ዘኽኣሉዎ፡ ብሪሞት ክሰርሕ
ምኽኣሉን ብቑመቱ ዝነውሐ ጥርሙዝ ዝውንን
ምዃኑን ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሱ ረቛሒታት እዮም።
ኣገልግሎት ሞባይል፡ እዚ እዩ ኢልካ ዘርዚርካ
ዝውዳእ ኣይኮነን። ማዕረ ማዕሪኡ ግን፡ ስኣን ግቡእ
ኣጠቓቕማ ዘስዕቦ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋ - ብፍላይ ኣብ
ቆልዑን ህጻናትን ኣሰካፊ እናኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ።
ነዚ ንምግታእ፡ ማእለያ ዘይብሉ ሞያዊ ምኽርታት ምስ
መፍትሒኡ ይቐርብ እዩ። ሎሚ 90% ተጠቀምቲ
ሞባይል፡ ኣብ ኢዶም ጨቢጦምወን ከም ዝውዕሉ
እዩ ሓበሬታ ዘሎ። ጃፓንዋያን እሞ ከኣ፡ ሞባይሎም
ሒዞም ነብሶም ከምዝሕጸቡ እዩ ዝንገር። ነዚ ኣብ ግምት
ብምእታው፡ ማይ ዘየበላሽወን ሞባይል ንዕዳጋ ቀሪበን
ኣለዋ።
ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከምዝሕብሩዎ፡ ደቂ-ሰባት
ኣብ መዓልቲ ካብ 80 ክሳብ 150 ግዜ ሞባይሎም
ይተናኽፉን፡ ርክብ ይፈጥሩን። እዚ ግን ጎዳኢ ድዩ
ኣይኮነን ኣብ ስምምዕ ኣይበጽሑን። ምኽንያቱ፡ ሞባይል

ጥጡሕ ናይ ስራሕ ሃዋህው ስለዝፈጥር፡ ኣብ ናይ ዕዳጋ
ምርግጋእን ልውውጥን ዘሕድሮ ተጽዕኖ እውን ቀሊል
ብዘይምዃኑ።
እቲ ካልእ ናይ ኣእምሮ ምድላው እዩ። ኣብ
ማሕበራዊ ሚድያ ዝወጹ ሓበሬታታትን ስእልታትን፡
ኣብ ሰበነትና ኣሉታዊ ጽልዋ - ከም ነብሰ ፍትወት፡
ተነጽሎ. . . የስዕቡ እዮም ዝብል ስክፍታታት እውን
ስለዘሎ። ካብዚ ንምርሓቕን ኣእምሮ ንምቁጽጻርን
እምበኣር፡ ስፖርት ወይ ካልእ ንኣእምሮ ከነቃቕሑ
ዝኽእሉ መዘናግዕዒታት ምዝውታር ይምከር።
ኣብ ካልእ ጥዕናዊ መዳይ፡ እቶም ሎሚ ብዝያዳ

ቻይና -ንክሊማ ዝሰማማዕ ማንታ ህንጻታት
ትሃንጽ!
ተባዕታይን ኣንስተይትን ኣዕዋፍ ሽም’ዩ ክስመ።

ቻይና ብስነ-ህንጻ ሓንቲ ካብተን ብቐዳምነት
ዝጥቀሳ ሃገራት ምዃና’ዩ ዝንገረላ። ኣብ ዓለም
ካብቶም ዓበይቲ ህንጻታት፡ ዲጋታት፡ ዝነወሐ
ድልድል ናይ ባሕሪ ከም እትውንን ከኣ ምጥቃስ
ይከኣል። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከኣ ብቑመቱ ዝነወሐ፡
ሓምላይን ጽገሬዳዊ ህንጻ ንምህናጽ ትሸባሸብ
ኣላ። እዚ ናይ ብሪጣንያ ናይ ስነ-ህንጻ ትካል
ቸትዉድስ ድማ ድሮ ነቲ ንድፊ ወዲኡስ
ንክህነጽ መደቡ ኣረኪቡ ኣሎ። እቲ ኣብ ዉሃን
ዝተባህለት ከተማ ክህነጽ ተሓሲቡ ዘሎ ዝነውሐ
ማንታ ህንጻ ብከላ ዝከላኸል ሓርፋፍ መንደቕ
ክግበረሉ ምዃኑ’ዩ ዝንገር። ብቐንዱ እቲ
ፕሮጀክት ነቲ ካብ በጻሕቲ ክመጽእ ዝኽእል
ጻዕቅን ካልእ መሳለጥያታትን ንምቅልጣፍ እኹል

ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ክዋደደሉ ኣድላዪ ምዃኑ
ይጥቀስ። እዚ ማንታ ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት
ምስ ክሊማዊ ኩነታት ብዝሰማማዕ ቴክኖሎጅያዊ
መንገዲ ዝህነጽ ዘሎ’ዩ። እዘን ክልተ ህንጻታት
ክሳብ 130 ሜትሮ፡ ካብ ህንጻ ቡርጅ ኻሊፈ
ዝነውሕ ቁመት ከምዝህልወን’ውን ይግለጽ።
እዘን ክልተ ዓበይቲ ጽገረዳዊ ሕብሪ ዘለወን
ህንጻታት፡ ካብቲ ናይ ኮምፕዩተር ጌም Sim
City 3000 ዝተወስዳ ምዃነን ይግለጽ። “ኣብ
ቻይና ዝዀነ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ሒዝካ ምስ
እትመጽእ፡ ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ዝእግመካ
የለን” ይብል መስራቲ ስቱድዮ ቸትዉድስ ዝዀነ
ላውሬ። ቅርጻ ናይቲ ማንታ ህንጻ ድማ ኣብ
ናይ ቻይና ናይ ጥንቲ ጽውጽዋያት ናይ ዘለዉ

እቲ ተባዕታይ ዑፍ ፌንግ፡ እታ ኣንስተይቲ ዑፍ
ድማ ሁዋንግ ዝበሃሉ ኰይኖም፡ ኣብ ጽውጽዋያዊ
ታሪኽ ናይታ ሃገር ዓቢ ግደ’ዩ ዘለወን። ላዕለዋይ
ክፋል ህንጻ ፌንግ ብጸዓት ሶላር ዝሰርሕ ኰይኑ፡
ነቲ ዝፍጠር ሙቐት መውጽኢ ዋዒ ዝኸውን
ክግበረሉ እዩ። በዚ ድማ ናይታ ከተማ ጽሬት
እናሓለወ ጸዓት ከመንጩ ምዃኑ ይግለጽ።
በቲ ተረፍ ናይቲ ጸዓት ከኣ ንኣገልግሎት ማይ፡
ኤለክትሪክን ኣየርን ህንጻ ሁዋንግ ክምግብ
እዩ ተመዲቡ ዘሎ። ብዘይካ’ዚ እዘን ዝነወሓ
ህንጻታት ኣብ መንጎአን ንመራኸቢ ዝኸውን
ክባዊ ቅርጺ ዘለዎም ቤት-መግቢታት፡ ባራት፡
ገለርያታትን ክስራሓለን’ዩ። ብዘይካ’ዚ ኣብዚ
ገጂፍ ፕሮጀክት ዓቢ ቀላይን ንዕኡ ትምግብ
ሓንቲ ደሴትን ክስራሕ ተመዲቡ ኣሎ።
እዚ ናይ ቱሪዝም ግምብታት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ
ህንጻታት፡ ወጻእተኛታት ክስሕብ ከምዝኽእል’ዩ
ዝእመነሉ። ነቲ ፕሮጀክት ዝኸውን 1.2 ቢልዮን
ዶላር ተሰሊዑ ከምዘሎ ድማ ጸብጻባት የረድኡ።
ነቲ ማንታ ህንጻ ንምስራሕ ከኣ ሰለስተ ዓመት
ክወስድ ምዃኑ ይሕበር። እዚ ብንውሓቱ
ቀዳማይ ዝስራዕ ህንጻታት ንቱሪዝማዊ ስሕበት
ተባሂሉ ይስራሕ ከምዝሎ ይግለጽ። ኰይኑ ድማ
ነቲ ህንጻ ብስም ናይ ሃገራት ኣስማት ዓበይቲ
ጎዳናታት ክስርሓሉ መደብ ተሓንጺጹ ኣሎ።
“እዘን ዝነውሓ ህንጻታት ንኹለን ሃገራት ዓለም
ዝጥርንፋ ኰይነን፡ ኣብኣ ጥራይ ብምኻድ ምስ
ዓለም ክትላለ ትኽእል ኢኻ” ይብል ሓላፊ ናይቲ
ፕሮጀክት ላውረን። እተን ክህነጻ ተወጢነን ዘለዋ
ማንታ ህጻታት ቻይና ኣብ ክሊማውን ካልእን
ብከላታት ከስዕብ ዝኽእል ነገራት ናጻ ብምዃነን
ካብ ተጣበቕቲ ክሊማ ብዙሕ ናእዳ ክረኽባ
ክኢለን ኣለዋ።

መተሓላላፍቲ ዝተፈላለዩ ጀርምታት ዝኾኑ ዘለዉ
- ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት እዮም። ሪሞት፡
ኮምፕዩተር፡ ሞባይል …ወዘተ። ስለ’ዚ፡ ንውላድካ እታ
ተገዲስካ ክትምህሮ ዘሎካ ነገር፡ ካብ ሓሚምካ ሕክምና
ተኸላኺልካ ጥዕና ስለዝኾነ፡ ‘ቅድሚ ምምጋብካ
ኢድካ ተሓጸብ’ እያ። ሪሞት ድሕሪ ምጥቃም ኢድ
ክሕጸብ ከምዘለዎ ምሂርኩም ትፈልጡዶ? ተባሂልና
እንተንሕተት፡ ብዘይ ጥርጥር እቲ መልሲ ናይ ኩልና
ኣይፋል እዩ።
ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለየ ሰብ ዝጠቀመሎም
ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት፡ ብፍላይ እቶም ኪ-ቦርድ
ዘለዎም፡ እቲ ቀዳዳቶም ቀንዲ መባዝሕን መሕብእን
ጀርምታት እዩ። ሞባይል ከኣ፡ ምስ’ቲ ዝበዝሐ ሰዓታት
ጨቢጥካያ እትውዕል፡ ቈልዑ እናሻዕ ገይም ክጻወቱላ
ስለዝደልዩን ምስ ሓመዶም ኣብ ኣፎሞ ስለዝኸትዋን፡
እቲ ናይ ጀርምታት ምትሕልላፍ ብኣኡ መጠን
ክኸውን ግድን እዩ።
ኣብ’ዚ እምበኣር፡ ነዚ ዝተገንዘቡ ሰብ ፈጠራ፡ ካብ
ጀርምታት እተንጽህ መሳርሒት ምሂዞም ኣብ ዕዳጋ
ውዒላ ኣላ። እዛ ናይ ሮቦት ባህሪ ዘለዋ ንምሉእ ኣከባቢ
ጀርምስ እተጽሪ መሳርሒት፡ ክሳብ 18 ዝኸውን
መስሓቢ ክህልዋ እንከሎ፡ ጸብጻብ ናይ ዝለቐመቶም
ጀርምታት እውን ትሕብር። እዛ ዳርጋ ክንዲ ማውዝ
ናይ ኮምፒዩተር ዝዓቐና መጽረዪት፡ ኣብ ርእሲ’ቲ
ንኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት፡ ኣብ መንበሪ ገዛ ይኹን
እትገሾ ሆቴላት፡ ነቲ ንጽህናኡ ዘየተኣማምነካ ኣንሶላ
ይኹን ኮበርታ፡ ኣብቲ ዓራት ብምዛር ንኹሉ’ቲ ብዓይኒ
ዘይረአ ተጻባኢ ተንጽሃልካ። ንመሳርሒታት ክሽነን ቤትጽሕፈትን እውን ከምኡ።
ኣብ ዓለምና፡ እቲ ዝበዝሕ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር
ዘሎ ዓውዲ - ኣገልግሎት እዩ። ብሞባይል ተሓጊዝካ
ዝተኣዘዘ ኣቚሑ ዝተፈላለዩ ትራስፖርት ተጠቒምካ፡
ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ኣብቲ ዝድለ ቦታ ናይ ምብጻሕ
ኣገልግሎት፡ ሓደ ካብኡ እዩ። ኢንዶነዥያ፡ ዕዳጋታት
ዓለም ብዲጅታል መስርሕ ክካየድ ካብ ዝጽዕራ ዘለዋ
- ከም ኣብነት እትጥቀስ ሃገር እያ። ብፍላይ ባሊ ኣብ
እትበሃል ደሴታ፡ ብዙሓት ብዲጅታል መንገዲ ንግዳዊ
ስርሖም ዘሳልጡ ሰብ ገንዘብ ከም እተአንግድ ይንገረላ።
ኣብዛ ደሴት፡ ብዲጂታል ኣጸዋውዓ እዞም ተገልገልቲ፡
‘ዲጂታል ሰበኽ ሳግም’ ይበሃሉ። ቁጽሮም 1.5 ሚልዮን
በጺሑ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመታት ብሰለስተ
ዕጽፊ ክዓቢ ድማ ትጽቢት ይግበረሉ።
ክኢላታት፡ ስራሕ ብዲጅታል ምክያዱ ዘምጽኦ ረብሓ
ንምርኣይ - ክልተ ትካላት የወዳድሩ። ናይ ኣይኪያን
ኣሊባባን (IKEA & Alibaba Group)። ብመሰረት
ሓበሬታኦም፡ ናይ ሰብ ጉልበት ጥራይ ዝጥቀም ኣይኪያ
- ብ1943 እዩ ተመስሪቱ። ዕዳጋኡ ንምስፍሕፋሕ
30 ዓመት፣ 4 ቢልዮን ዶላር ሃብቲ ንምእካብ ድማ
70 ዓመት ወሲዱሉ። ዲጅታላዊ ኣሰራርሓ ዝኽተል
ኣሊባባ ግን፡ ኣብ ወሽጢ 15 ዓመት 700 ቢልዮን ዶላር
ክረክብ ክኢሉ።
ሃብተገርጊስ ተስፋማርያም (ጠዊል)

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.119

ግጥማት ዋንጫ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ቀጺሉ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ብምኽንያት መበል 28 ዓመት በዓል
ናጽነት፣ ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ
ማእከል ዝተወደበን ናይ ሰለስተ መድረኻት
ውድድር ዝሓቖፈን ‘ዋንጫ ናጽነት፡ ብሰንበት
12 ግንቦት ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም ብዓወት
ሚኬኤል ሃብቶም ጎሚስታን ክለቡ ኤሪተልን
ተፈጺሙ።
ኣብቲ ብብዝሒ ተዓዘብቲ ማሚቑ ዝነበረ
ውድድር፡ ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዝዮን
100.3 ኪሎ ሜተር እዮም ሸፊኖም። ሚኪኤል
ሃብቶም (ጎሚስታ)፡ ናትናኤል ተስፋኣለም፡
ያቆብ ደበሳይ፡ ኣሌክሳንደር ሚኪኤል፡
ኣርባዕቲኦም ካብ ጋንታ ኤሪተል ብዘመገቡዎ
ግዜ ነዚ ውድድር ክዕወቱሉ ኣዝዩ ልዑል
ተኽእሎ ነይሩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ዙርያታት ናይ ምምላቝ
ፈተነታት ተካይድ ዝነበረት ጋንታ ኤሪተል፡
ኣብቲ ዛዛሚ ውድድር መሪሕነት ሒዛ ስለ
ዝኣተወት ንጸወታ ናብ ረብሓኣ ንምውዓል
ዝበዝሕ ግዜ ክትቅልሶ ተረኣየት። ኣብዚ
መዓልቲ ኣዛራቢ ዝኾነ ፍጻመ ተቐዳደምቲ
ተስፋይ ምሕረትኣብ ካብ ሰምበል፡ ቶማስ
ጎይትኦም ካብ ኣስቤኮ፡ ሲራክ ተስፎም
ካብ ኤሪተልን ካልኦትን ኣብ መንጎ ጸወታ
ዘይስፖርታዊ ስነ ምግባር ድሕሪ ምፍጻሞም
ካብ ውድድር ብኮምሽነር ናይቲ ውድድር

ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዋንጫ
ናጽነት ትማሊ ሰንበት ኣብ ስታዲዪም ኣስመራ
ኣብ ዝቐጸለሉ፡ ገጀረት ንበሪኽ 15ብ0 ከምኡ
ድማ ሰምበል ንጎዳይፍ 2ብ0 ተዓዊተናለን።
ፈላሚ ግጥም ናይ ንኡሳን ምምሕዳራት
ዝኾና ጋንታታት ገጀረትን በሪኽን ዘካየዳኦ እዩ

ሚኪኤል ሃብቶምን ጋንታኡ ኤሪተልን
ዋንጫ ናጽነት ዓቲሮም

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ደንደንን ብድሆን
ከካይዳኦ ዝተሰርዐ ጸወታ፡ ብሰንኪ ምእላይ
ብድሆ ካብቲ ውድድር ክካየድ ኣይከኣለን።
በዚ ድማ ጋንታታት ካብ ሸውዓተ ናብ ሽዱሽተ
ወሪደን ኣለዋ።
ውድድራት ዋንጫ ናጽነት ደቂኣንስትዮ፡
ሓሙስ ሰምበል ምስ ገጀረት ከምኡ ድማ በሪኽ
ምስ ጎዳይፍ ካብ ሰዓት 2፡30 ድ.ቐ ጀሚረን
ብዘካይዳኦ ጸወታ ክቕጽል እዩ።

ዓወት ማን ሲቲ
ብቑጽሪ
# 98
ማን ሲቲ ንውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ 2018/’19 ንምዕዋት ዘመዝገበቶ
ነጥቢ

# 198
ማን ሲቲ፡ ኣብ ዝሓለፈን ናይ ሎሚን
ዓመታት ስፖርት ዘመዝገበቶ ብዝሒ
ነጥቢ

# 32
ማን ሲቲ
ጸወታታት

ዝተዓወተቶ

ብዝሒ

# 14

ዳዊት የማነ፡ ናሆም መልኣከ፡ ናታን መድሃኔ
ሰለስቲኦም ካብ ኣስቤኮ፥ ሃገር ዓንደማርያም፡
ኖቤል ሚኪኤል ክልቲኦም ካብ ሰምበል፥
ሚኪኤል ሃብቶም፡ ያቆብ ደበሳይ፡ መትከል
ምስጉን ከምኡ ድማ ኣለክሳኣንደር ሚኪኤል
(ኣርባዕቲኦም ካብ ኤሪተል ምዃኖም እዮም)
ድማ ክሳብ 10ይ ደረጃ ብምሓዞም ነጥቢ
ኣመዝጊቦም።
ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሰለስተ መድረኽ
ኣብ ጀነቫ ካልኣይ ወጺኡ
ውድድር፡ ዕዉታት ዋንጫ ናጽነት 2019 ዝኾኑ
ተቐዳደምቲ ከኣ ሚኪኤል ሃብቶም (ጎሚስታ)
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ጀነቫ - ስዊዘርላንድ ኣብ
ኤሪተል ብ05፡50፡43 ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት
ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን፡ ኤርትራዊ
3000 ናቕፋን ወርቂ መዳልያን ክሽለም
ኣትለት ስብሃቱ ከሰተ ካልኣይ ምውጽኡ
እንከሎ፡ ወዲ ጋንታኡ ያቆብ ደበሳይ ኤሪተል
ተሓቢሩ።
ከኣ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይ ብምውጽኡ
ብዊልቸር ዝወዳደርን ንዝተሰልዓሉ ናይ 21
2000 ናቕፋን ብሩር መዳልያን ወሲዱ።
ኪሎሜተር ውድድር ድማ ብሰዓትን 13 ደቒቕን
ካልእ ወዲ ጋንታኦም ኣለክሳንደር ሚኪኤል
ዝፈጸመ ስብሃቱ፡ ዘካየዶ ውድድር ኣዝዩ በዳሂ
ካብ ኤሪተል ድማ ሳልሳይ ብምውጽኡ 1000
ምንባሩ ትማሊ ምስ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ
ናቕፋን ነሓስ መዳልያን ዝወሰደ ተቐዳዳማይ
ዘካየዶ ሓጺር ቃለ መሕትት ኣነጺሩ። ኣብ ውዱእ
እዩ።
ሰዓት ናይቲ ውድድር ኣብ ጀነቫ ዝበጽሐ ስብሃቱ፡
ኣብ ናይ ጋንታ ቅልስ፡ ኤሪቴል ብ16ሰ፡11ደ፡
ብገለ ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይታ ከተማ ሓገዝ
47ካ
ተዓዋቲት ዋንጫ ናጽነት 2019 ኮይና።
እንተዘይግበረሉ ነይሩ፡ ኣብቲ ውድድር ንምብኳር
ኮተቴ ተቐዳደምቲ ዳኮርሶ ኣብ ዘካየዱዎ
ንስክላ ከምዝተረፈ ኣረዲኡ።
ናይ
3 መድረኻት ውድድር ሄኖስ ተኽለ
ንፈረንሳዊ ተወዳዳራይ ስዒቡ ካልኣይ ዝወጸ
ካብ ጎዳይፍ ቀዳማይ፡ ካልኣይ ፋኒኤል
ስብሃቱ፡ ቀዳማይ 10 ኪሎ ሜተር ጭቃ ከምኡ
ሃብትኣብ ካብ ጋንታ ናትና፡ ሳልሳይ ኣቤል
እውን ዘይምቹእ ጽርግያ ብምንባሩ፡ ጎማ ‘ዊልቸሩ’
ተወልደመድህን ካብ ዲ.ኤች.ኤል ቀዳሞት
ከይነፍስ ብጥንቁቕ ከምዝተጓዕዘ ብምሕባር፡ ከምዘበረኾ ሓቢሩ።
ዛጊት፡ ናይ ፓራ ኦሎምፒክ ሱታፌኡ ብሰንኪ ሰለስተ ዕዉታት ብምዃን ገንዘባውን ናይ
ኣብ ዝሰዓበ ርሕቀት ግና ናህሩ ብምዝያድ ኣብ
ናይ ‘ወረቓቕቲ ጸገማት’ ክሰልጦ ዘይከኣለ ስብሃቱ፡ መዳልያን ሽልማታትን ተቐቢሎም።
ፖድየም ክድይብ ከምዝኸኣለ ኣብሪሁ።
ጎዳይፍ፡ ብ52 ነጥቢ ንውድድር ጋንታ
ባሕቲ ሰነ ኣብ ስቶኮልም - ሽወደን ኣብ ዝካየድ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ዝተሳተፈን ውድድራት
ውድድር ማራቶን ዊልቸር ክሳተፍ መዲቡ ዘሎ ፍርቂ ማራቶንን ማራቶንን ብውልቃዊ ወጻኢታቱ ብቐዳምነት ዝፈጸመት እያ።
ጁንየር ተቐዳደምቲ ኣብ ዘካየዱዎ ተመሳሳሊ
ስብሃቱ፡ እቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ዓወት ሞራሉ ምዃኑ ይሕብር።

ምብራሮም እዩ።
ብሓባር ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር፡
ተቐዳዳማይ ክለብ ደንደን ፊልሞን መብራህቱ
ንውድድሩ ብ2ሰ፡48ደ፡13ካ ብፍጻሙ ቀዳማይ
ኮይኑ። እዚ ተቐዳዳመይ ኣብ ሰዓት 37.4
ኪ.ሜ እናተሓምበበ እዩ ኣብ ፍጻመ በጺሑ።

ስብሃቱ ከሰተ

ተወሳኺ
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ዛዛሚ ጸወታታት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ንብራይተን 4ብ1
ዝሰዓረት ማን ሲቲ፡ ብ98 ነጥቢ ተዓዋቲት
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ዓመተ
ስፖርት 2018/’19 ኮይና። ኣብቲ ዕለት
ንዎልቭስ 2ብ0 ዝሰዓረት ሊቨርፑል፡
ካብ ሲቲ ብሓደ ነጥቢ ትሒታ ካልኣይቲ
ክትወጽእ እንከላ ቸልሲ ብ72፡ ቶተንሃም
ድማ ብ71 ነጥቢ ሳልሰይትን ራብዐይትን
ተርታ ሒዘን። ኣርሰናል ብ70፡ ማን
ዩናይትድ ብ66 ነጥቢ ሓሙሸይትን
ሻዱሸይትን ዝወጻ ክለባት እየን። ካርዲፍ፡

ነይሩ። ልዑል ጸብለልታ ዘርኣየት ገጀረት፡ ንበሪኽ
15ብ0 ብምስዓር እያ ካብ ሜዳ ወጺኣ።
ቀጺለን ዝገጠማ ጎዳይፍን ሰምበልን እየን።
ሰምበል፡ ቅድሚ ዕረፍቲ ብመንዲ ሳምራዊት
ኣለም ኣብ መበል 35 ከምኡ ድማ 67 ደቓይቕ
ብዘመገበተን ሸቶታት 2ብ0 ተዓዊታ።

ፉልሃምን ሃደርስፊልድን ከኣ ናብ ውድድር
ሻምፕዮንሺፕ ወሪደን።
+ መበል 17 ተርታ ውድድር ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ዓመተ ስፖርት 2018/’19
ዝኾነት ብራይተን፡ ንኣሰልጣኒኣ ክሪስ ሁተን
ምብራራ ኣፍሊጣ። ኣብ ዝሓለፈ ትሸዓተ
ጸወታታት ተደጋጋሚ ስዕረት ዘመዝገበት
ብራይተን፡ ካብ 23 ናይ ሊግ ጸወታታት
ኣብ ሰለስተ ጥራይ እያ ተዓዊታ። ኣብ
ታሕሳስ 2014 ናብ ኣልብየን ዝተጸምበረ
ሁተን፡ ኣብ 2017 ነታ ክለብ ድሕሪ 34
ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ክትሓኩር

.

.

ኣኽኢሉዋ እዩ። ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት
ከኣ መበል 15 ተራ ሒዛ ክትፍጽም መሪሕ
ተራ ተጻዊቱ። ንቦታ ሁተን፡ ኣሰልጣኒ
ስዋንሲ ግርሃም ፖተር ክትክኦ ከምዝኽእል
መራኸቢ ብዙሃን ዓዲ እንግሊዝ ይገልጻ።
+ ሳድዮ ማነ፡ ፔኽ ኤመሪክ ኣባመያንግን
መሓመድ ሳላሕን ነፍስ ወከፎም 22 ሸቶታት
ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ዓመተ ስፖርት 2018/19 ብምምዝጋቦም
ተዓወትቲ ወርቂ ጫማ ኮይኖም። ዝሓለፈ
ዓመት መሓመድ ሳላሕ እዩ ተዓዊቱ። ኣብ
ዓመተ ስፖርት 2010/’11፡ በርባቶቭን
ተቨዝን ነፍስ ወከፎም 20 ሸቶታት

ውድድር፡ ሜሮን ክብርኣብ ካብ ኣስቤኮ፡ ናሆም
ዘርኣይ ሰምበል፡ ናሆም መኮነን ካብ ኤሪቴል፡
ሰለስተ ቀዳሞት ኮይኖም ተዓዊቶም።
ብጋንታ ድማ ኣስቤኮ ተዓዋቲት ኮይና።
ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ዳኮርሶ ዝናብ
ፍጹም ካብ ዓራግ፡ ቤትኤል ፍጹምብርሃን ሰራይር ሳዋ፡ ኤደን ተስፋሚካኤል ካብ ዓራግ
ተዓዊተን።
ብጋንታ ከኣ ዓራግ ተዓወትቲ ኮይና።
ንናይ ክልተ መድረኻት ውድድር
ማውንቴን ባይክ ክሊ ዕድመ 12-14፡ ቀዳማይ
ሚልክያስ መልኣከ - ናትና፡ ካልኣይ ዘካርያስ
እሰይ - ብውልቂ፡ ሳልሳይ ድማ ናትናኤል
ዘሚክኤል ካብ ጽንዓት ኮይኖም። ብጋንታ
ናትና ተዓዋቲት ኮይና።
ካብ ክሊ ዕድመ 15-16፡ ቀዳማይ ተዓዋቲ
ሳይሞን ምሕረትኣብ ካብ ጎዳይፍ፡ ካልኣይ
ያፌት ሙልጌታ፡ ሳልሳይ ፍናን ግርማይ
(ክልቲኦም ካብ ኣኽርያ) ተዓዊቶም። ብጋንታ፡
ኣኽርያ ዕዉትቲ ኮይና።
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ማውንቴን
ባይክ፡ ፌቨን ሃይለ፡ ሜላት ገብሩ፡ ድያና ረዘነ
ሰለስቲአን ካብ ጎዳይፍ ዕዉታት ኮይነን።
ብጋንታ ድማ ጎዳይፍ እያ ተዓዊታ።
ካብ ክሊ ዕድመ 17ን ልዕሊኡን ማውንቴን
ባይክ፡ ሮቤል ዳዊት፡ ሮቤል መሓሪ፡ ክልቲኦም
ካብ ዲኤችኤል ሳልሳይ ድማ ሜሮን ክብሮም
ብውልቂ ኣብ ፖድየም ደይቦም።
ኣብ ናይ ጋንታ ውድድር ዲኤችኤል
ተዓዊታ። ዕዉታት ዝተዳለወሎም ናይ ገንዘብን
መዳልያን ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ
ሓለፍቲ ተቐቢሎም።

.
ብምቑጻሮም ተመሳሳሊ ሽልማት ክወስዱ
ክኢሎም እዮም።
+ ብመገዲ ወኪሉ፡ ካብ ጸወታ
ከምዝተፋነወ ዝሓበረ ያያ ቱረ፡ ‘ክቕጽል
እየ’ ክብል ተዛሪቡ። እዚ ወዲ 35 ዓመት
ኣይቮርያዊ ኣብ ታሕሳስ 2018 ምስ ክለቡ
ኦሎምፕያኮስ ዝነበሮ ውዕል ከምዝደስከለ
ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ፡ ካብ ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ጡረታ ከምዝወጽእ ዝሓበረ
ቱረ፡ “ሓደ ወይ እውን ክልተ ዓመታት
ኣብ ናይ ፕሮፈሽናል ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ክጸንሕ እየ” ኢሉ።

ማን ሲቲ ብተኸታታሊ ዝተዓወተትሉ
ብዝሒ ጸወታ። ኣርሰናል ኣብ 2001/02
13 ጸወታታት ብምዕዋታ ክብረወሰን ሒዛ
ነይራ።
# 95 ማን ሲቲ ዘመዝገበቶ ብዝሒ
ሸቶታት

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.119

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ዓጺዳ

ሚልዮን ገብሪት ዘርእዝጊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሙኒር መሓመድ ብርሃን ምባል ተሪፉ፡ ኣብርሃም
መሓመድብርሃን ዓጣ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሄለን ሳህለማርያም በላይ ምባል ተሪፉ፡ ሄለን
ሳህሉ በላይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

እምነት ኣማኑኤል - በይሉል ገብረሚካኤል

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ
ኣቶ ተኽለ ፋኑስ ሰረቐብርሃን ተኸሳሲ
ዓብደልዋስዕ ዓብደልመሊከ መኪና ታርጋ
ቁ.ሰ ER-(1-13322) ER.A.1.5423) ገዚአ
እንተኾነ ግን ዝገዛእኩሉ ተኸሳሲ ብኣካል
ስለዘየለ ናብ ስመይ ክትመሓላለፈለይ ተኸሳሲ
ውን ይጸውዓለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

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

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣቶ ሳምሶን የማነ ዓባይና ታምራት ብርሃነ
በየነ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ኣሕዋተይ ሓወቦና
ነፍ/የማነ በየነ ምስ 10 ተተካእቲ ከምኡ’ውን
ነፍ/ገነት መብራህቱ ምስ 2 ተተካእቲ ምስ
ተኽለ መብራህቱ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንልተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣኽርያ
ከሳሲ ኣቶ ገብረብርሃን ዮውሃንስ ገብረማርያም
ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ/ ቀለታ ወልደሚካኤል ነፍ/
ታትዮስ ገብረሚካኤል ወረ/ነፍ ሓጎስ ቀለታ
ወልደሚካኤል ነፍ/ኣብርሀት ቀለታ ወልደሚካኤል
ተተካእቲ ደቆም 5 መሸጣ ውዕል ገዛ ተጌሩልና
ከየመሓላለፉልና
ኣድራሽኦም
ክንረኽቦም
ኣይክኣልናን ስለዝበሉ፣ ተኸሰስቲ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ን16/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ።
እንተዘይቀሪብኩም ግን ንስኹም ኣብ ዘየለኹምሉ
ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።
ወ/ሮ ገነት ኢሱ ሓጎስ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ሮማ
ገብራይ ገብረሂወት ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1
ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጎዳይፍ
ወ/ሮ ኑርያ ኢያሱ ደሞዝ፡ በዓል-ቤተይ
ኣወልኬር ስዒድ ጥዑም ስለዝተሰውአ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ዑቕባ ኪዳነ ዘርኡ፡ በዓል-ቤተይ የማነ
የውሃንስ ጌታሁን ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖምም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን7/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ቲራቮሎ

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ

ወ/ሮ ኣይዳ እስቲፋኖስ ወልደማርያም፡ ኣቦይ
እስቲፋኖስ ወልደማርያም ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ
4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ወኪድባ
ወ/ሮ ኤልሳ ተኽሉ ሃብቱ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ትኩእ መንግስቱ ተስፋገርግሽ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 11 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳ ክርስትያን
ወ/ሮ ለምለም ተኽለሃይማኖት ባህታ፡ በዓልቤተይ ገብሩ ክፍለ ኣልመዶም ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 6 ደቅና
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ለተኺዳን ገብረማርያም ግርማይ፡
ወለደይ ገብረማርያም ግርማይ ነማርያምን ጽርሃ
ቀ/ገብረታትዮስን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዮናስ ታረቀ ገ/እግዚኣብሄር፡ ኣደይ ወ/ሮ
ኣስገደት ጊላይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ወዘነት ብርሃነ በዓል-ቤተይ ያረድ
ደብረጽዮን ካሕሳይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 6 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ቀ/ሃብቶም ዕቕቡ ተኽለን ወ/ሮ ኣኽበረት
በላይን፡ ወድና ኣብርሃም ሃብቶም ዕቕቡ
ስለዝተሰውአ፡ ንሕና ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሕምብርቲ
ወ/ሮ ቅርሻ ስዩም ወልደስላሴ፡ በዓል-ቤተይ
ኣቶ ገብረዝጊ ጓንጉል ሞባእ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቆም
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/6 19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ
ከረን
ሰናይት መሓሪ ብርሃነ ብወኪላ መሓሪ ብርሃነ
ኣቢላ፡ ሰናይት መሓሪ ብርሃነ ምባል ተሪፉ፡
ሰለማዊት መሓሪ ብርሃነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
መንታይ ሳዓድ ዮኑስ ምባል ተሪፉ፡ ኣልቶም
ሰዓድ ዮኑስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ሚልዮን

ገሪት

ዘርእዝጊ

ምባል

ተኽለማርያም ዑቕባዝጊ ወልደጋብር ምባል
ተሪፉ፡ ተኽለማርያም ተወልደ ገብረመድህን
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/5/19 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ
ይቕረብ።

ተሪፉ፡

ከሳሲ ሃይላይ ሓጐስ ተኸሳሲት ወ/ሮ ሰሰን
ሓድሽ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ምም/መጻሉ
ዝርከብ ገዛይ ዓጽያቶ ካብዚ ሃገር ስለዝወጸት
ትጸውዓለይ ስለዝበለ፣ ተኸሳሲት ን18/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ
ግን ንስኺ ኣብ ዘይብሉ ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ
ነፍልጥ።
ከሳሲ ኣቶ ሃብቶም ሓድጉ ቀላቲ ተኸሳሲት
ወ/ሮ ትርሓስ ብርሃነ ባርያጋብር ኣብ ከተማ
ደቀምሓረ ምም/መጻሉ ዝርከብ ገዛይ ዓጽያቶ
ካብዚ ሃገር ስለዝወጸት ትጸውዓለይ ስለዝበሉ፣
ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብወኪል ን18/6/19
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ ግን ንስኺ
ኣብ ዘይብሉ ኣድላዪ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ
ንሕብር።
ከሳሲት ወ/ሮ ርሕሻ ብሉጽ ሃይለ ተኸሳሲ ኣቶ
ሓይልዝጊ ለማ ናይ ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልካ
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን17/6/19
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ጉዳይካ ናብ ዘመድ ሽማግለ ተመሪሑ ኣድላዪ
ዝተባህለ ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ንኣምን
ተኽለብርሃን ሃብተስላሴ፡ ኣቦይ ሃብተስላሴ
መሓሪ ስለዝሞተ፡ ንበዓልቲ-ቤቱ ወ/ሮ ምብራቕ
ኣስፍሃ ናይ መጻምዲ መሰላ ይተሓለወላ፡ ኣነ ምስ
1 ሓፍተይ ድማ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ሃይለ ገብረሚካኤል፡ ጓለይ ንጽህቲ ሃይለ
ገብረሚካኤል ስለዝሞተት፡ 3 ደቃ ኣብ
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ዓዲ ቐይሕ
ጸጋ የማነ ስዩም ምባል ተሪፉ፡ ጸጋብርሃን የማነ
ስዩም ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እስማዒል ከሊፋ መሓመድ ምባል ተሪፉ፡
እስማዒል ከሊፋ ማሕሙድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኰዓቲት
ወ/ሮ ልዋም ግርማይ በየነ፡ በዓል-ቤተይ ዑቕባይ
መብራህቶም ዑመር ካብዚ ሃገር ካብ ዝወጽእ
4 ዓመት ገይሩ ደሃዩ ስለዘይብለይ፡ ቃልኪዳነይ
ብሕጊ ክወርደለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ወ/ሮ ዘውዲ በርሀ ወልደሚካኤል ወደይ
ኣቶ ደስበለይ ኣለም ሃይለ ካብ 2008 ዓ/ም
ኣትሒዙ ደሃይ ስለዘይብለይ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ጥፉእ ወደይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን7/6/19 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሸረፈቶ
ከሳሲት ወ/ሮ ትዕበ ጐይትኦም ፍስሓ ምስ
ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ ኣቶ ነጋሲ ገባር ብሕጊ
ተመርዒና ካብ ክልቴና ብርኪ ዝተወለደት 1
ቆልዓ ኣላትና። እንተኾነ ተኸሳሲ ካብ 2016
ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘሎ ደሃዩ ስለዘይብለይ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ይጸውዓለይ፡
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/6/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ
ዓሰብ
ዓሊ ሙሳ መሓመድ፡ ስም ወደይ ኣሕመድ
መሓመድ ምባል ተሪፉ፡ ኣሕመድ ዓሊ ሙሳ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ገነት ኮፐራቲቨ ሕርሻን ብ/ፍ/በ/ዕዳ ኣቶ
ኪዳነ ረዳእን ዝተፈጥረ ክርክር፡ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማኣከል ብ ቁ.መዝ
1649/2018 ብዕለት 27/11/2018 ዝተዋህበ ናይ ኣፈጻጸም ትእዛዝ
ምርኩስ ብምግባር እዛ ሰሌዳ ቁጽሪ ER-1-c-2607 ሚስቱቡሺ ዝዓይነታ
ሚኒባስ መኪና ተሸይጣ መኽፈሊ ዕዳ ትኹን ክብል ብዝኣዘዞ ትእዛዝ
ንምፍጻም፡ መበገሲ ዋጋ 115,000 (ሓደ ሚእትን ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ
ናቕፋ) ክትግመት እንከላ ጉድለት ጎማ እስኳርታ፡ መፍትሕ ኳድሮ ክሪክ
ዘይብላ፡ ክትከውን እንከላ ኣብቲ ንዕለት 06/06/2019 ዝካየድ ሓራጅ
ክሳተፍ ዝደሊ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ተጠራቓሚ ሕሳብ (book)
ወይ C.P.O ብስም ፈ/ፍርዲ 1/4 ናይቲ መበገሲ ዋጋ ሒዙ ብምቕራብ
ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ 06/06/2019
ቦታ ሓራጅ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን መጋባእያ ቁ.27
ሰዓት ሓራጅ 3፡00-4፡00 ድ.ቀ
N.B ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ.67 ብምቕራብ ክውከስ ይኽእል።
ዝተጠቕሰት መኪና ክርኢ ንዝደሊ ኣብ ሓሰን ጋራጅ ከይዱ ክርኢ
ይኽእል። መአገዲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ምስ ዘይቀርብ ሓራጅ
ኣየቋርጽን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.119

ሓራጅ
ናይ ብፍርዲ በዓል መሰል ወ/ሮ ለተንስኤ ዑቕበን
ብፍርዲ በዓል ዕዳ ተኽለ ገብረስላሴን ገዛ ክምቀሉ
ስለዘይከኣሉ ብሓራጅ ክሽየጥ ስለዝኣዘዘ፡ እቲ ገዛ ኣብ
400 ት.ሜ ዝተደኮነ ኮይኑ 4 ቀንዲ ገዛ ዝተወድአ 1
ገዛ ኣብ ኮርደሎ ዝበጽሐ ዘይተወድአ ጠቕላላ 5 ክፍሊ
እዩ። ኣብ ማይ ዕዳጋ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ዝርከብ
ኮይኑ ብክኢላ 252,882 ናቕፋ (ክልተ ሚእትን ሓምሳን
ክልተን ሽሕን ሸሞንተ ሚእትን ሰማንያን ክልተን ናቕፋ)
ተገሚቱ ብሓራጅ ክሽየጥ ስለዝኾነ፡ ኣብ ዝግበር ሓራጅ
ክወዳደር ዝደሊ ሰብ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ 05
መዓልታት ጀሚሩ ናይቲ ክወዳደረሉ ዝደሊ መጠን ዋጋ
ብምጥቃስ ኣብ ዝተዓሸገ ፖስጣ ብምግባር ኣብ ዝተዳለወ
ዕጽው ሳንዱቕ የእቱ። ኣብዚ ናይ ዕለት ሓራጅ ናይ
ዝተዋህበ ግምት ገንዘብ ዋጋ ሓደ ርብዒ ብስም ፈጻም
ፍርዲ ኣብ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ጨ/ዓዲ ወግሪ C.P.O
ኣስሪሑ ወይ ባንክ ቡክ ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር
ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ 13/6/2019
ሰዓት ሓራጅ 8፡30-9፡30
ቦታ ሓራጅ ፈጻም ፍርዲ መንደፈራ

THE STATE OF ERITREA
MINISTRY OF AGRICULTURE
NATIONAL AGRICULTURAL
PROGRAMME (NAP)

ምልክታ
ብግዚያዊ ዋንነት ቁ.ምስክር ወረቐት 119554 መወከሲ ቁ 104923 ዝተመዝገበ
ኣብ ዞባ 6 ምም/07 ጎደና ተኽሉ ዕቑቡ ነበር ሓድሽ ጎደና 112.5 (ን/ዞባ ዕዳጋ
ሓሙስ) ዝርከብ ገዛ ሓትነይ ወ/ሮ ምሕረት ተወልደ ዘርኣሃዋርያት ኣብ ናይ
ቤት ፍርዲ ረጂስትራር ቀሪባ ዕለት 15/5/2013 ዓ.ም ኣብ መዝ.ቁ 135/2013
ዝተመዝገበ ገይራ ብህያብ ዝሃበትኒ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ን ቤ/ጽ ፓብሊክ
ኖታሪን ካዳስተራልን ክቐርብ ይሕብር።
ወ/ሮ ኤልሳ ተወልደ ኣስገዶም
ፌርዶስ ሓሰን ዓብደላ ዝተበሃልኩ ኣብ ንኡስ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ
ጎደና ተሰነይ ቁጽሪ 5 ብቁ.ንብረት 1BRASM014879/0 ብስም ዘርኣብክሩኽ
መብራህቱ ኣበበ+1 ዝተመዝገበ ገዛ ስለ ዝገዛእኩዎ ናብ ስመይ ንክሓልፍ
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ
ይቕረብ።
ፌርዶስ ሓሰን ዓብደላ
መሓመድኑር እድሪስ መሓመድ፡ ወ/ሮ ከድጃ ሑሴን ኣቡበከር ነቲ ኣብ ከተማ
ኣስመራ ጎደና ሓርነት ዚፕ ኮድ 1A194 ቁጽሪ ገዛ 212/214 ኣብ መዝገብ
ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማእከል ብመለለዪ ቁ.ንብረት 1.011627/1
ዝተመዝገበ ዓይነት ገዛ G+1 ቁ.ፓርሰል ASP00035637 ስፍሓት ገዛ 341.87
ትርብዒት ሜተር ዝተደኮነ ዋንነታ ዝኾነ ብውህብቶ ዝሃበትኒ ናብ ስመይ ከመሓላለፎ
ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናብ ቤት
ጽሕፈት ካዳስተርን ፓብሊክ ኖታርን ይቕረብ።
መሓመድኑር እድርስ መሓመድ

INVITATION FOR BIDS (IFB)
1

The Government of Eritrea has received a Grant from the
International Fund for Agricultural Development towards the
cost of National Agricultural Project(NAP) and it is intended
that part of the proceeds of this Grant will be applied to
eligible payments under the contract for the :- Supply of
Office Stationeries Supply Sanitary Material, Supply of
Photocopier, Supply of Vegetable Seed ,Supply of Different
Seed Varity and Seedling , supply of honey processing and
filling machine and honey container, supply of milk container
,supply of class lll climatologically station equipment and
materials .
2 The Eligible bidders should have a renewed License for
2018/19 appropriate for these supplies.
3 Bid shall be Valid for a Period of 120 days after Bid opening,
and must be accompanied by a bid Security of 2% at any
Eritrean Bank with ERN or any convertible currency and
delivered to Procurement and Supplies Management Unit
Office on or before 11/06/2019 local hours 14:30 PM and will
be opened on the same date at 15:00 PM Local hours in the
presence of the Bidders or their Representatives who wish to
attend.
4. Eligible bidders may bid for a complete lot.
5. A complete set of bidding documents may be collected by any
interested Eligible bidders from the address below.

ምልክታ ጨረታ
መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣብ ህንጻ SA ጎደና ዋርሳይ ቁጽሪ 189 2ይ ደርብን 3ይ ደርብን
ከምኡ’ውን ኣብ ጎደና ሓርነት 1A176 ቁጽሪ ገዛ 24 ን89 CTO NO. 1&2 ዝርከብ
ምጽራይ ቤት ጽሕፈትን ቬትሮታትን ታቤላን ንጨረታ ክቐርቡ ስለዝደለየ፡ ግዱሳት ናይ
ኣገልግሎት ጽሬት ዝህቡ ትካላት ተጫረትቲ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ነገራት
1. ተጫረትቲ ናይ 2018 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ከቕርቡ ኣለዎም
2. ዝተዓወተ ተጫራቲ 15.000.00 ብቸክ C.P.O ወይ ከኣ ጥረ ገንዘብ የትሕዝ
3. ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ዝርዝር መግለጺ ምስ ዘድሊ ኣብ ቤ/ጽ ምምሕዳር 2ይ ደርቢ
SA ህንጻ ኣልሓሽም ብምምጻእ ምውካስ ይከኣል።
4. ተጫረትቲ ወርሓዊ ዝኸፍሉዎ መጠን ገንዘብ ኣብ ፖስጣ ዓሺጎም ናብ ቤት ጽሕፈት
ምምሕዳር የቕርቡ።
5. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ን 7 መዓልታት
ስራሕ ዝኽፈት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዘሎ ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 10 ቅ.ቀ ኣብ ቅድሚ
ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽቡሉ ይኽፈት።
6. መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ ኣይግደድን እዩ።

Ministry of Agriculture, Procurement and Supply management
Unit, Sawa Street,

com/

P.O.BOX 1048, Tel: 00291-1-189266/00291-1-180699
Fax: 00291-1-181415
E-mail: yosiefberhe7@gmail.com /sinadostesfay@gmail.
Asmara, Eritrea

6. Bids will be opened in the presence of Bidders or their
representatives who choose to attend at 15:00 Pm Local Time hrs
on June 11/2019.
The Ministry of Agriculture reserves the right to accept or
reject this bid fully or in part if it finds any option better than this
IFB without needing to justify the grounds for it doing so and
Compensation which the bidder may incurred in Preparing its
bid.
Ministry of Agriculture

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምያንማር - ህይወት ተሳፈርቲ ዘድሓነ ኣብራሪ ተሸሊሙ!
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ሽወደን ክስታት ኣሳንጅ ዳግም ከፊታቶ
ሽወደን ዓጽያቶ ዝነበረት ክስታት
ጁልያን ኣሳንጅ ዳግም ከምዝኸፈተቶ
ኣፍሊጣ።
ሽወደን ነቲ ኣብ 2017 ዝዓጸወቶ
ክስታት ጾታዊ ዓመጽ ዳግማይ
ብምኽፋት፡ ንመስራቲ መርበብ ሓበሬታ
ጁልያን ኣሳንጅ ካብ ብሪጣንያ ክትርከቦ
ወግዓዊ ሕቶ ከምእተቕርብ’ያ ገሊጻ
ዘላ።
ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ኣብ
ብሪጣንያ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤኳዶር
ተዓቚቡ ዝነበረ ጁልያን ኣሳንጅ ዝሓለፈ
ሚያዝያ ንፖሊስ ከምእተረከበ
ይፍለጥ። ሰራዊት ኣመሪካ ኣብ
ዒራቕን ካልኦት ሃገራትን ናይ
ዝፈጸሞ ግፍዕታት ብጭብጢ
ኣሰንዩ ከምዘቃለዐን በዚ ድማ
ናይ ሓያሎ ደገፍ ከምዝረኸበን
ይግለጽ።
ጁልያን ኣሳንጅ ብኣማኢት
ኣሽሓት ዝቚጸር ምስጢራዊ ሰነዳት
ኣመሪካ ብምቅልዑ ዋሺንግተን
ብጽኑዕ ትደልዮ ከምዘላ ምንጭታት
ይሕብሩ።
ወዲ 47 ዓመት ጁልያን ኣሳንጅ፡

ብሽወደን ዝተመስረተሉ ክስታት ጾታዊ
ዓመት ከምዘይወዓሎ ብምግላጽ፡ እታ
ሃገር ኣሕሊፋ ናብ ኣመሪካ ከተረክቦ
መደብ ከምዘለዋ’ዩ ዝገልጽ።
ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ብሪጣንያ
ክእሰር ትጽቢት ዝግበረሉ ኣውስትራልያዊ
ጁልያን ኣሳንጅ፡ በቲ ኣብ 2009 ኣብ
ሽወደን እንከሎ ፈጺሙዎ ዝተባህለ
ክስታት ጾታዊ ዓመጽ ገበነኛ ኰይኑ
እንተተረኺቡ ክሳብ ናይ ኣርባዕተ
ዓመት ማእሰርቲ ክፍረድ ከምዝኽእል
ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ሰናይ

ኣብራሪ ናይታ ነፋሪት፡ ኣብ መዓርፎ
ነፈርቲ እንክበጽሕ ብዘካየዶ ተደጋጋሚ
ፈተነ ናይ ቅድሚት ኣእጋር ነፋሪቱ
ምዝርጋሕ ከምዝኣበየ ስለዝተገንዘበ፡
ናይ ሓደጋ ምልክት እናገበረ ክወርድ
ከምዝወሰነ’ዩ ተገሊጹ። ኣብ እዋን ሓደጋ
ክፍጽሞም ዝግባእ ንጥፈታት ብቕደም
ተኸተል ከተግብር ድማ ጀሚሩ። ሓደጋ

ክልተ መራኽብ ነዳዲ ስዑዲ ተጠቒዐን

ቻይና ኣብ ልዕሊ ፍርያት ኣመሪካ
ቀረጽ ትውስኽ

ቻይና ከም ግብረ-መልሲ ናይቲ ብኣመሪካ
ዝተተግበረ ወሰኽ ቀረጽ፡ ብወገና’ውን ካብ
ዝመጽእ ወርሒ ኣትሒዛ ኣብ ልዕሊ ፍርያት
ኣመሪካ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከምእትወስድ
ኣፍሊጣ።
ቻይና ናብ መሬታ ኣብ ዝኣቱ ናይ
60 ቢልዮን ዶላር ዝዋጋኡ ፍርያት
ኣመሪካ፡ ቀረጽ ከምእተተግብር ኣፍሊጣ።
ብመሰረት’ቲ ውሳነ፡ ቻይና ኣብ ኣስታት 5
ሽሕ ዓይነታት ምህርቲ ኣመሪካ ካብ 5%
ክሳብ 25% ቀረጽ ክትስልዕ’ያ።
ኣመሪካ ኣቐዲማ ኣብ ናይ 200 ቢልዮን
ዶላር ዝዋጋኡ ካብ ቻይና ዝመጽእ
ፍርያት ዕጽፊ ቀረጽ ክስላዕ ከምዝወሰነት
ምንጭታት’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ
መግለጺኡ “ንግዳማዊ ጸቕጢ ኢድና
ኣይንህብን” ከምዝበለን፡ ብኻልኦት ሃገራት
ኣንጻር ሃገሩ ንዝትግበር
ቀረጽ፡ ተመጣጣኒ ስጉምቲ
ከምዝውሰደሉ ኣፍሊጡ።
ኣብ መንጎ ኣመሪካን
ቻይናን ዝትግበር ዘሎ
ወሰኽ ቀረጽ፡ ኣብ መንጎ’ተን
ሓያላት ሃገራት ድሮ ንግዳዊ
ውግእ
ከምእተፈጥረ
ዘመልክት ምዃኑ ክኢላታት
ቁጠባ ይገልጹ ኣለዉ።
ፕረዚደንት
ኣመሪካ
ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን
ድሕሪ ምሓዙ፡ ንሃገሩ ካብ
ሓያሎ ዞባውን ኣህጉራውን

ኣብ ምያንማር ብዘይ ናይ ቅድሚት
ጎማ፡ ናይ ህዝቢ ነፋሪት ብሰላም ዘዕለበ
ኣብራሪ ተሸሊሙ።
እታ ነፋሪት ካብ ያንጉን 89 ተሳፈርቲ
ጽዒና ድሕሪ ምብጋስ ‘ማንዳላይ’ ኣብ
ዝተባህለት ካልእ ከተማ ናይታ ሃገር
ብዝበጽሐት’ያ ተዓጺፉ ዝነበረ ናይ
ቅድሚት ኣእጋራ ምዝርጋሕ ዝኣበየ።

ባርዕ ንምንካይን ክብደት ንምቕናስን
ነዳዲ ናይታ ነፋሪት ከምዝሃልኽ
ከምዝገበረ እውን ተገሊጹ።
እቲ ኣብራሪ ምስ ክኢላታት በረራ
ናይቲ መዓርፎ ነፈርቲ እናተራኸበ፡
ብናይ ድሕሪት ጎማ ጥራይ ነፋሪቱ
ከዕልባ እንከሎ፡ ብልዑል ፍሕፈሐ
ባርዕ ከይክሰት ተሰጊኡ ስለዝነበረ
ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ
ኣብ ተጠንቀቕ ከምዝነበሩ ሰብ መዚ
መጐዓዝያ ምያንማር ገሊጾም።
“ነፋሪትና ኣብ ምድሪ ሸታሕታሕ
ክትብል እንከላ ብዙሕ ተረቢሽና
ነይርና፡ ትኪ’ውን ክጨንወና ጀሚሩ
ነይሩ፡ ብተኣምራት ግን ድሒንና”
ብምባል ሓደ ተሳፋራይ ንጋዜጠኛታት
ሓቢሩ።
እቲ ኣብራሪ ብዝወሰዶ ተባዕ
ስጉምቲ፡ ኣብ ህይወት ሰባት ክስዕብ
ንዝኽእል ዝነበረ ከቢድ ሓደጋ
ከምዘወገዶ ብምግላጽ፡ ናይ ክብሪ ኒሻን
ከምእተሰለመ ሚኒስተር መጐዓዝያ
ምያንማር ዊን ክሃንት ገሊጹ።

ንግዳዊ ውዕላት ከምዘውጸኣን፡ ምህርቲ ቻይና
ናብ ሃገሩ ንምጉዳል ድማ ቀጻሊ ስጉምቲ
ይወስድ ምህላዉን ይፍለጥ።
ትራምፕ ኣቐዲሙ፡ ቻይና ኣብ ልዕሊ
ፍርያት ኣመሪካ ቀረጽ ከይትውስኽን ነቲ
ስጉምቲ ምስ እትወስዶ ግን ቀንዲ ተሃሳዪት ባዕላ
ከምእትኸውንን ኣጠንቂቑ ምንባሩ ኣይርሳዕን።
ቻይና ኣብ ልዕሊ’ቲ ናብ ሃገራ ዝኣቱ ፍርያት
ኣመሪካ ተወሳኺ ቀረጽ ከምእትትግብር ድሕሪ
ምግላጻ፡ ዋጋታት ናይ ሓያሎ ብርካውያን
ዕዳጋታት ኣመሪካ ከንቈልቁል ከምእተራእየ
ምንጭታት ሓቢሮም።
ብመሰረት ጸብጻባት ቁጠባ፡ ቻይና ኣብ
2018 ኣስታት 500 ቢልዮን ዶላር ዝዋጋኡ
ፍርያታ ናብ ኣመሪካ ክተእቱ እንከላ፡
ኣመሪካ ግን ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዋጋ
120 ቢልዮን ምህርቲ ጥራይ እያ ናብ ቻይና
ልኢኻ።

ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ ክልተ
መራኽብ ነዳዲ ስዑዲ ዓረብ ዝርከብአን
ኣርባዕተ ዓበይቲ መራኽብ ኣብ ገማግም
ወሽመጥ መንነቶም ብዘይተፈልጡ
ኣካላት ከምእተወቕዓ ገሊጻ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ወደብ ፉጁራ
ናይ ኢማራት ከምዘጋጠመን፡ ኣብተን
መራኽብ ዕንወት ከምዝወረደን ዝገለጹ
ምንጭታት’ቲ ከባቢ፡ ኣብ ህይወት ሰብ
ግን ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለ ሓቢሮም።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሕ.ኢ.ዓረብ
ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ ብሰንበት ምሸት
ኣብ ኣርባዕተ ንግዳውያን መራኽብ ‘ናይ
ሸርሒ ስርሒት’ ከምዝተፈጸመን ኣብ
ምጽራይ ከምዝርከብን ገሊጹ። ሓንቲ
ካብተን ዝተጠቕዓ መራኽብ፡ ነዳዲ
ንምጽዓን ናብ ስዑዲ ዓረብ ትጐዓዝ
ዝነበረት ናይታ ሃገር መርከብ ምዃና
ካብ ሪያድ ዝወጸ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
እታ መርከብ ዛጊት ብዘይተነጸረ መሳርሒ
ኣብ ማእከላ ተቦጊላ እኳ እንተላ ብናይ
ምጥሓል ሓደጋ ግን ከምዘይተስግእ’ዩ
ዝግለጽ ዘሎ።
ዛጊት ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ
ዝወሰደ ኣካል ከምዘየለን፡ እንተዀነ እቲ
ፍጻመ ነቲ ድሮ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ

ስሙክዕቀበሉዝደሊሓደኣውስትራልያዊ፡
ዝሓለፈ መዓልታት ሓደ ሚልዮን ዶላር
ሎተሪ በጺሑዎ። ሎተሪ ምብጽሑ ጥራይ
ግን ኣይኰነን እቲ ዜና። እቲ ስሙ ክገልጽ
ዘይደለየ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር
ሰብኣይ፡ “ዕዉታት ቍጽርታት ኣቐዲመ’የ
ብሕልመይ ርእየየን” ምባሉ’ዩ። እተን
ዕዉታት ቍጽርታት ኣብ ቀረባ መዓልታት
ወይ ኣዋርሕ ዘይኰነ፡ ቅድሚ ነዊሕ
ዓመታት ብሕልሙ ከምእተገልጻሉ’ዩ
ዝገልጽ። እቲ ሕልሚ ቅድሚ 13 ዓመታት
ካብ ዝሓልሞ ጀሚሩ፡ ሎተሪ ኣብ ዝቘርጸሉ
ግዜ ብቐጻሊ ነተን ብሕልሙ ዝተራእየኦ
ቍጽርታት ከምዘናድየን ይሕብር። ቅድሚ

ተወሳኺ

ሕጂ፡ ገለ ካብተን ቍጽርታት ከምዘዐወታኦ
ድማ ይዛረብ። “ሓደ መዓልቲ ገዚፍ ሽልማት
ከምዝዕወት ይርደኣኒ ነይሩ” ይብል ንሱ።
ኰይኑ ድማ ሎምዘበን ሓደ
ሚልዮን ዶላር ተዓዊቱ።
‘ይኣኽለኒ’ እንከይበለ ግን፡
ኣብ መጻኢ በዘን ኣብ
ሓንጐሉ ተቐሪጸን ዘለዋ
ቍጽርታት ዝለዓለ ናይ
ሎተሪ ሽልማት ክሓፍስ
ትምኒቱ ምዃኑ’ዩ ንቢቢሲ
ተዛሪቡ። ኣብ ኣመሪካ’ውን
ሓንቲ ሰበይቲ ‘ኣብ
ሕልመይ
ተራእዩኒ’
ጎደና

ዕለት
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ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ኣጋዲዱዎ ምህላዉን
ቢቢሲ ሓቢሩ።
ዝሓለፈ ቅንያት ምስ ኢራን ኣብ
ምፍሕፋሕ ትርከብ ኣመሪካ ሓንቲ
‘ዩኤስኤስ ኣብራሃም ሊንከን’ ዝተሰምየት
ነፈርቲ እትስከም ዓባይ መርከብ ውግእ
ናብ ማያት ወሽመጥ ከምዝለኣኸት
ዝፍለጥ እዩ።
እታ ሓምሳ ነፈርቲ ውግእን ሓያሎ
ስትራተጅያውያን ኣጽዋርን ዝዓጠቐት
መርከብ ውግእ ናብ ማያት ወሽመጥ
ድሕሪ ምጽጋዓ፡ ኣመሪካ ካብ ሓይልታት
ኢራን ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦ

ጎደና ዓዲ ኣበይቶ ቁ.89፡ ትሕቲ ቤ/ት ማርቲን ሉተር (ዓዲ ስሄል)
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ብኣጋኡ ከምእተምክኖ ኣጠንቂቓ።
ዝሓለፈ ቅንያት፡ ኢራን ካብ ኣመሪካ
ተጻብኦ ምስዝገጥማ ንመጻብቦ ሕርሙዝ
ከምእትዓጽዎን፡ ኣብ ማያት ወሽመጥ
ንዝዓስከራ መራኽብ ውግእ ናይታ ሃገር
ድማ ከምእተጥቅዕን ምጥንቃቓ ይዝከር።
ኢራን ኣቐዲማ፡ ኣብ ልዕሊኣ ዝጸንዐ
እገዳ ኣመሪካ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ
ምስዘይለዓል ልዑል ንጥፈታት ምርባሕ
ዩራንየም ከምእተካይድ ምጥንቃቓ ዝዝከር
እዩ። ኣመሪካ፡ ዝሓለፈ ሕዳር ንመሸጣ
ነዳዲ ኢራን ዘጥቅዕ እገዳ ከምዘተግበረት
ይፍለጥ።

ዝበለቶ ቍጽሪ ዘለዎ ቲኬት ቈሪጻ ሓደ
ሚእቲ ሽሕ ዶላር ሽልማት ከምዝረኸበት
ይንገር።

ቁ.ስልኪ
08370129

