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ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

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

“ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክረይንን “ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክረይንን 
ውዕል ሰላም ከይኽተም . . .ውዕል ሰላም ከይኽተም . . .

ፈንቅል፡ ስርሒት መቓልሕ ፈንቅል፡ ስርሒት መቓልሕ 
ወጋሕታ!ወጋሕታ!

ሃሪ ኬይን ናብ ማንቸስተር ሃሪ ኬይን ናብ ማንቸስተር 
ዩናይትድ?ዩናይትድ?

ኮሚሽነር፡ መስርሕ ኲዕታ ጥንታዊ ኣሰራት ኣብ ኣዱሊስ ተዓዚቡኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር 
ዘመደ ተኽለ፡ ብምትሕብባር 
ኤርትራውያንን ኢጣልያውያንን 
ክኢላታት - ኣብ ኣዱሊስ ዝካየድ 
ዘሎ መስርሕ ኲዕታ ጥንታዊ ኣሰራት 
ተዓዚቡ።
ኣብ’ቲ ብ10 ለካቲት ዝገበሮ ዑደት፡ 

ኣምባሳደር ዘመደ፡ እቲ መስርሕ ኪንዮ’ቲ 
ዘለዎ ታሪኻዊ ኣገዳስነት፡ ኣብ ምሕያል 
ዓቕሚ ኤርትራውያን መንእሰያት እውን 
ተራ ከምዘለዎ ጠቒሱ፡ ነቲ ዝሰላሰል ዘሎ 
ዕማምን ዛጊት ተመዝጊቡ ዘሎ ሓድሽ 
ርኽበትን ሞጒሱ። 
ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ዘለዉ ክኢላታት፡ 

ኣብ’ቲ ከባቢ ብሓፈሻ ኣብ ነቑጣ 3ን 6ን 
ድማ ብፍላይ ንዝካየድ ዘሎ መስርሕ 

ኲዕታ፡ ከምኡ’ውን ርኽበት ሓደስቲ 
ኣሰራት ብዝምልከት ንኣምባሳደር ዘመደ 
መብርሂ ሂቦምዎ።
ኣብ’ቲ መስርሕ ዝሳተፉ ዘለዉ 

ኤርትራውያን ክኢላታት፡ እቲ ኣቐዲሙ 
ብኢጣልያውያን ክኢላታት ኣብ ኣስመራ 
ብዝተዋህቦም ናይ ኣተዓቓቕባን ጽገናን 
ትምህርቲ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት 
ክፈርስ ንዝጸንሐ ቅርሲታት ንምጽጋን 
ኣኽኢልዎም ከምዘሎ ገሊጾም።
ኣብ 2011 ዝጀመረ ‘ፕሮጀክት ኲዕታ 

ኣዱሊስ’፡ ብምትሕብባር ኤርትራውያንን 
ኢጣልያውያንን ክኢላታት እዩ ዝሰላሰል 
ዘሎ።

ኤርትራውያን ነበርቲ ስዑዲ-ዓረብ ኣብ መደባት መኸተ ዘትዮም

ኤርትራውያን ተቐማጦ ደማምን ኮበርን 
- ምብራቓዊ ዞባ ስዑዲ-ዓረብ፡ ሃገራዊ 
መደባት መኸተ ንምድንፋዕ ካብኦም 

ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያ ብልዑል ድምቀት ተዘኪሩ

ዝሕተት ከማልኡ ድልዋት ምዃኖም 
ገሊጾም። 
እቶም ዜጋታት ነዚ ዝገለጹ፡ ፈጻሚት 

ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ወ/ሮ ወይኒ 
ገረዝግሄር ብ3 ለካቲት ኣብ ዝገበረትሎም 
ሰሚናር እዩ። 

ኣብ’ቲ “ክተት ከም መድረኻዊ 
ግድነት” ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ሰሚናር፡ 
ወ/ሮ ወይኒ፡ ህዝቢ ኤርትራ - ኣብ’ዚ 

ኣንፈት ብሩህ መጻኢ ዘረጋገጸ መድረኽ 
ምብጽሑ፡ ሳላ ጽንዓቱ፡ ብቑዕ መሪሕነቱን 
ጅግንነት ሰራዊቱን ምዃኑ ኣገንዚባ። 
ተሳተፍቲ፡ ውዳበታቶም ብምድልዳል 

ተሳታፍነቶም ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባት 
ከዕዝዙ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም።
ኣብ ደቡባዊ ስዑዲ-ዓረብ ብተመሳሳሊ፡ 

ቈንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጅዳ ኣቶ 
ዓብደራሕማን ዑስማንን ሓላፊ ህዝባውን 
ኮማውን ጉዳያት ኣቶ መሓመድ-ዓሊ 
መሓመድ-ስዒድን፡ ኣብ ህልው ኩነታት 
ሃገርን ቈንስላዊ ኣገልግሎትን ሰሚናር 
ሂቦም።
ኣብ ኸሚስ ምሸጥ፡ ጀዛን፡ ተኑማን 

ኣነማስንኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር፡ ዜጋታት 
ውዳቤታቶም ኣሐዪሎምን ንቕሓቶም 
ኣበሪኾምን ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ዘዘኻኽር 
ዘተ እውን ተኻዪዱ።

ልዕሊ 95 ሽሕ ዶላርን 59,500 ናቕፋን ተወፍዩ

ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ፡ 
መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት 
ፈንቅል፡ “ፈንቅል፡ ጽኑዕ መብጽዓ” 
ብዝብል ቴማ - ብ12 ለካቲት ብልዑል 
ድምቀት ጸምቢሎም። 
ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ 

ውዕዉዕ ጽምብል፡ ብኣማኢት ዝቑጸሩ 
ኤርትራውያን ከምእተሳተፉ፡ ካብ’ቲ ቦታ 

ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ኤምባሲ 

ኤርትራ ኣብ ብሪጣንያን ኣየርላንድን 
- ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት 
ኣቶ ተወልደ ዮውሃንስ፡ ታሪኻዊ 
ትርጉም ናይ’ቲ ጽምብልን ዝካየደሉ 

ዘሎ መድረኽን ድሕሪ ምጥቃስ፡ ነቲ 
መደብ ክውን ንዝገበሩ ወደብቲ ኣካላት 
ኣመስጊኑ።

ተሳተፍቲ ናይ’ቲ ብባህላዊ 
መሰናድኦታት ዝተሰነየ ጽምብል፡ 
ኣብ ጐድኒ ህዝቦምን መንግስቶምን 

ምህላዎም ብምርግጋጽ፡ ከም ወትሩ 
ካብኦም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም 
ቅሩብነት ገሊጾም።

ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ካብ ዝነብሩ 
ዜጋታት፡ ንመናበዪ ስድራ ስዉኣትን 
መሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማእታትን 
ዝውዕል - ልዕሊ 95 ሽሕ ዶላርን ልዕሊ 
59 ሽሕ ናቕፋን ተወፍዩ።
እቲ ወፈያ፡ ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን 

ነበርቲ ኣወስትራልያን ኒውዝላንድን 
- 132 ስድራ-ስዉኣት ንክልተ ዓመት 
ንምንባይ 95,216 ዶላር፡ ተመሃሮን 
መማህራንን ቤት-ትምህርቲ ካልኣይ 
ደረጃ ሓላይ ድማ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ 

ዓመት ዓመት ክገብርዎ ዝጸንሑ ወፈያ 
- 24 ሽሕ ናቕፋ ዘበርከትዎ ምዃኑ 
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን 
ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ 

ሰማእታት፡ ወይዘሮ ጽገሃና ጊላዝጊ 20 
ሽሕ ናቕፋ፡ ወይዘሮ መብራት ሓጐስ 
ብስም ነፍስ-ሄር በዓል-ቤታ ኣቶ ነጋሽ 
ገብረየሱስ 10,024 ናቕፋ፡ ነበርቲ 
ነዘርላንድስ ስድራ-ቤት ኣቶ በረኸት 
ኣርኣያ 5,500 ናቕፋ ዘወፈይዎ እዩ።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
. . .ፍጻመታት ነጻጺልካ ክትርእዮም 

እንከለኻ፡ እቲ ገዚፍ ስእሊ ስለዘይረኣየካ - 
ሰለስቲኡ ዕንደራታት ወያነ ኣብ መቓን 
ናይ’ቲ ዝነውሐ ተሞኩሮ ኣእቲኻ ክረአ 
ኣለዎ፣ ዓቢ ተሞኩሮ እዩ። ዓቢ ትምህርቲ 
ተወሲዱሉ ኣሎ።
ሕጊግ ኢልካ በዚን በቲን ዝተፈላለየ 

ምኽንያታትን ምስምሳትን እናኣምጻእካ፡ 
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኲናት 
ክትፈጥር፡ ከተጣቑስ ኣለካ። ካልእ ስራሕ 
የለን። ብምልኡ’ቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ 
ማኪናኦም ናብኡ ይቐንዕ። በዚኣ ከምዚኣ 
ከመይ ትምህዝ፣ ከመይ ገይርካ ነቶም 
ጉዳያት ተጋውሖም፡ ከመይ ሓደ 
ፍሬም ትፈጥር’ሞ ብኸመይ ናብ ቀጻሊ 
መደባትካ ትጥቀመሉ. . .። 
እዚ ናይ ወያነ ሳልሳይ ዙርያ ወራርን 

ዕንደራን ኣብቂዑ እዩ። ካብ ዝሓለፈ 
ዝዓበየ ትምህርቲ ዝተኸስበሉ እዩ - ኢልና 
ክንዛረብ ድማ ንኽእል ኢና። ምኽንያቱ፡ 
ኣሃዛት ኣሎና ኢልና ኣይንዛረብን፣ ግን 
ኣብቲ ኲናት ዝጠፍአ ሰብ ብ10 ሽሕ 
ሓሙሽተ ሽሕ ኢልካ ዝግመት ኣይኮነን። 
ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸር እዩ። ከም’ዚ 
ዝኣመሰለ ክሳራ ሎሚ ማዕለሽ ግዚኡ 
ኣይኮነን። ግን ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ተሓታትነቱ 
ክረጋገጽ ክኽእል ኣለዎ። ስለምንታይ? 
ንድሕሪት ተመሊስካ ናብ’ዚ ከመይ 
ኣቲና? ስለምንታይ እዮም ናብ’ዚ ጉዳይ 
እዚ ንኽንኣቱ መሳርሒኦም ገይሮምና? 
ተባሂሉ ክሕተትሉ ክኽእሉ ኣለዎም።  
ምኽንያቱ፡ ዘባዊ ርግኣት፡ ዞባዊ ሰላም 

ክመጽእ እንተኾይኑ፡ ነዚን ከምዚ 
ዝኣመሰለን ፍጻሜታት እናሓለፍካዮ 
ኣይትኸይድን። ንምድንጋር ኢሎም 
ዘካይድዎ ዝተፈለለየ ዘመተታት፡ ዓይኒና 
ክዓብሰና ኣይክእልን እዩ። ክንዮኡ 
ክንጥምት ክንክእል ኣለና። እዚታት 
ከዳናግረና ክኽእል የብሉን። እታ ቀንዲ 
ዕላማ ከድካ ከድካ ከመይ ገርካ ተጣቑስ 
ስለዝኾነት ግን፡ ዝግበኣና ኣበርክቶ 
ገርናሉ ኢና። ናይ ትማሊ፡ ናይዘን 
ሰለስተ ስርሒታት ጥራይ ዘይኮነ፡ ንነዊሕ 
ዓመታት ዝተቓለስናዮ ኣብዚ ከባቢ 
ሰላም ንክመጽእ እዩ። 
ቅድም ቀዳድም ኣብ መንጎ ህዝቢ 

ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም 

ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ። ናቱ ጽልዋ 
ኣብ’ዚ ከባቢ ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ነዚ 
ንምዝራግ ዝግበር ፈተነታት፡ ንኤርትራን 
ኢትዮጵያን ጥራይ ዝጠመተ ኣይኮነን። 
ነዚ ከባቢ ብምልኡ ንምዝራግ ተባሂሉ 
ዝግበር ስለዝኾነ፡ መኸተና ክሰፍሕ 
ክኽእል ኣለዎ። እቲ ክንምክተሉ 
እንኽእል ባይታ ከነግፍሖ ክንክእል 
ኣለና። ንቕሓት እውን ማዕሪኡ። ካብ’ዚ 
ናይ ትማሊ ሰለስተ ዕንደራታት ተቐሲሙ 
ዘሎ ትምህርቲ ቀሊል ሰለ ዘይኮነ ማለት 
እዩ። 
ንከም’ዚ ምናልባት ኣብ ምስናድን 

ምዝርዛርን ናይቲ ፍጻሜታት ከም 
መምሃሪ ንድሕሪ ሕጂ ከይድገም፡ ንከምዚ 
ዝኣመሰለ ዕንደራ ዝግባእ ምድላዋት 
ክግበረሉ ዘለዎ እዩ። እታ ሓሳብ ኣብኣ 
እያ ዘላ - መዓስ ብረቶም የረክቡ? መዓስ 
ኣብ መዓስከራት ይኣትዉ? ኣይኮነን። 
እዚ ዝርዝራት ናይ ኣፈጻጽማ እዩ። እቲ 
ዋና ዕላማ ግን፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ካልኣይ 
ግዜ ንኸይድገም፡ ምድላዋት ክግበረሉ 
ጥራይ ዘይኮነ እውን፡ ንዓኡ ዝኸውን 
ባይታ ክፍጠር ሰለዘለዎ፡ ንቕድሚት 
ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና - ሕጂ 
ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ብዙሕ 
ሓድሽ ኣስኳላታት ኣየድልየናን እዩ። 
ዝኣኽለና ተማሂርና ስለዘለና። ብግብሪ 
ግን፡ ነቲ ክንሃንጾ እንደሊ ሰላም ናይ 
ክልቲኡ ህዝቢታት ይኹን ናይ’ዚ ዞባ፡ 
ከመይ ገይርና ንሰርሓሉ? ብዛዕባኡ 
ክንሓስብ ክንክእል ኣሎና።  
ክቡር ፕረዚደንት፡ ካብ’ዚ ተላዒሉ ክቡር ፕረዚደንት፡ ካብ’ዚ ተላዒሉ 

ዝጸንሐ ኣርእስቲ ከይወጻእና፡ እዚ ዝጸንሐ ኣርእስቲ ከይወጻእና፡ እዚ 
ንኣህጉራውን ዞባውን ኵነታት ብቐንዱ ንኣህጉራውን ዞባውን ኵነታት ብቐንዱ 
ክጸሉ ዝጸንሐ ፖሊሲታት ኣመሪካን ክጸሉ ዝጸንሐ ፖሊሲታት ኣመሪካን 
መሻርኽቱን ኣብኡ እተሰረት ሓንካሪ መሻርኽቱን ኣብኡ እተሰረት ሓንካሪ 
ምትእትታዋትን፡ ብርግጽ ኣብ ዝሓለፈ ምትእትታዋትን፡ ብርግጽ ኣብ ዝሓለፈ 
ፍርቂ ዘመን ብፍላይ ድማ ኣብ ፍርቂ ዘመን ብፍላይ ድማ ኣብ 
ዳሕረዎት ሰለስተ ዕቑድ ኣዕናዊ ግደ ዳሕረዎት ሰለስተ ዕቑድ ኣዕናዊ ግደ 
እዩ ጸኒሕዎ። ሎሚ ኣብ’ዚ ርሱን ናይ እዩ ጸኒሕዎ። ሎሚ ኣብ’ዚ ርሱን ናይ 
መሰጋገሪ እዋን እውን ስርዓት ዋሽንግተን፡ መሰጋገሪ እዋን እውን ስርዓት ዋሽንግተን፡ 
ሓድሽ ንዝመጽእ ዓሰርተ ዓመታት ሓድሽ ንዝመጽእ ዓሰርተ ዓመታት 
ዘገልግል ዝበሎ ናይ ኣህጉራዊ ድሕነት ዘገልግል ዝበሎ ናይ ኣህጉራዊ ድሕነት 
ስትራተጂ ሓንጺጹ ኣሎ። ካብ’ዚ እንታይ ስትራተጂ ሓንጺጹ ኣሎ። ካብ’ዚ እንታይ 
ክንጽበ ንኽእል? ግሎባውን ዞባውን ክንጽበ ንኽእል? ግሎባውን ዞባውን 

ጽልዋታቱኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ጽልዋታቱኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል? 

- ናብ’ቲ መሰረት ንመለስ። 
ኣብ ግዜ ዝሑል ኵናት ይኹን፡ 
ቅድሚ ዝሑል ኵናት ዋላ ድሕሪኡ፡ 
ኣብ ዓለም ሰላምን ርግኣትን ዝሰኣን 
ዘሎ፡ ጠንቁ መን እዩ? ስለምንታይከ? 
እያ እታ ኩሉ ግዜ እትመጽእ ሕቶ። 
ዋላ እዚ ሓድሽ ኣውጺኦምዎ ዘለዉ 
ሰነዳት - ቋንቋታቱ፡ ቃላቱ፡ እናቐያየሩ 
ነቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ዘመሓየሽዎ 
ክመስሉ፡ ኣብ መንጎ መስመራት ዝንበብ 
መልእኽቲታት እናኣመሓላለፉ እዮም 
ኣዳልዮምዎ። እንታይ ሓድሽ ከይህልዎ? 
እምበርከ ክቕይሩ ድዮም፡ ክቕይሩ 
ይኽእሉ ድዮም? ምስ እትብል፡ መበቆል 
ናይ ባህሎምን ኣተሓሳስባኦምን ክቕየር 
ይኽእል እዩ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኰነን። 
ምኽንያቱ፡ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሑል 

ኵናት - ነዚ እንኮ ቀጽራዊ ዝበሃል (ዩኒ 
ፖላር) ዝብልዎ ስርዓት ክንምህዝ ኢና 
ክብሉ እንከለዉ እኮ፡ ሓድሽ ሓሳብ 
ኣየምጽኡን። ኣብ’ቲ ናይ ዝሑል 
ኵናት ግዜ፡ እቲ ኣብ መንጎ ብሶቭየት 
ዝምራሕ ቀጽርን ኣብ መንጎኦምን 
ዝነበረ ምትህልላኽን ውድድርን፡ ናቱ 
ባህርያት ነይርዎ እዩ። እዚ ባህርያት እዚ፡ 
ስለምንታይ እዩ ተቐይሩ? ንምንታይ ናብ 
ዓንዳሪ ዝዀነ እንኮ ቀጽራዊ መጺኡ? 
ንሱ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝፈጠሮ 
ጸገም እንታይ እዩ? ንድሕሪ ሕጂኸ ናበይ 
ገጾም እዮም ክኸዱ?. . . እናበልካ እንተ 
ርኢኻዮ፡ እታ መሰረታዊት ኣተሓሳስባ፡ 
ኣነ ዋላ ኣብዚ ናይ ትማሊ ናይ ሩስያን 
ካልእን ጕዳይ ምስ መጽአ - ባህርያቶም 
እንታይ እዩ? ንድሕሪት ተመሊስና 
ክንርእዮም ክንክእል ኣለና። 
እዚ ኣመሪካ ዝበሃል ጂኦግራፍ፡ ኣብኡ 

ዝነበሩ ምበቆላውያን፡ ኣለዉ ሎሚ? 
የለዉን። ኣጽርዮምዎም፡ ኣጥፊኦምዎም 
እዮም። ኣብ ካናዳ ከም’ዚ ተረኺቡ 
ትማሊ፡ ኣብ ከም’ዚ ከም’ቲ ተረኺቡ፡ 
መበቆላውያን ዝበሃሉ ኣህዛብ ጸኒቶም 
እንተ ኢሎምኻ፡ ኣብ ዝኸድዎ መሬት፡ 
ኣብቲ ዘመን እቲ፡ ነቲ መበቆላዊ 
ህዝቢ ተጽንቶ - መሬቱ ክትወስድ 
ምእንቲ። ምግባት እዩ። ኣጽርዮምዎ 
እዮም ነቲ መበቆላዊ ዝበሃል። ካልእ 
ምስ ሰኣኑ፡ ብድራግን ካልእን ገይሮም 
እውን በታቲኖምዎም እዮም። ሎሚ 
ኣሰሩ ኣሎ ኢልካ እውን ክትዛረብ 
ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ መሬት ናይ 
መን እዩ? ዋናታቱ ኣበይ ኣለዉ? ኢልካ 
እንተደኣ ሓቲትካ፡ ዋናታቱ ጠፊኦም 
እዮም። 
ባዕላቶም ነቲ መሬት ከልምዕዎ ምስ 

ደለዩ፡ እንታይ ድዮም ገይሮም? ባሮት 
ኣድልዮምውም። እዚ ኹሉ ባርያ 
ናይ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ኣትላንቲክ ጠሊቑ 
ዝተረፈን ካልእን፡ እዚ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ 
ኣስታት 20 ሚእታዊት ዝኸውን ጸሊም 
ኣመሪካዊ ዝበሃል ዘሎን፡ ባርያ እዩ ነይሩ 
ኣብኡ። ብኣኡ እዩ ሕርሻ ማዕቢሉ። 
ባህሊ እዩ እዚ። ንኽንደይ ዓመታት 
ከይዱ ኣብ ኣመሪካ? እንተ ኢሎምኻ፡ 
እቶም ዘበርዩ ዝነበሩ ወነንቲ ናይ ባርያ 
ዝበሃሉ፡ ዕማኾ ገበትቲ እዮም ነይሮም። 
እቲ ዝዀስኮስዎ ባህሊ፡ ናይቲ ዳሕራይ 
ዝመጽአ ዋላ ምስ ኢንዱስትርያላይዘሽን 
ምስ መጽአ ዝፈጠርዎ፡ ካብ ደገ ባርያ ወይ 
ኣገልጋሊ እናምጻእካ ኢኻ እትሰርሕ። 
መሰረታዊ ናይ ኣተሓሳስባኦም ቃና ስሰዐ 
እዩ። ዘይናትካ ትወስድ። ትግብት። ናይ 
ካልኦት ጉልበት ትምዝምዝ። እዚ ንዓኦም 
ንቡር እዩ። 

እዚ ሎሚ ኣብ 21 ዘመን ንርእዮ ዘለና፡ 
ካብቲ ናይ 20 ዘመን ዝነበረ፡ ካብ ናይ 19 
ዘመን ዝነበረ፡ ብምንታይ ይፍለ? ኣመሪካ 
እዮም እዚኣቶም ኢልና፡ ኣመሪካ ኢልና 
ክንዛረብ እውን ኣይግባእን እዩ። እዞም 
ነዛ ዓለም ሰላም ከሊኦምዋ ዘለዉ - ዕማኾ 
እዮም። በዝን በትን ግን፡ ድሕሪ ዝሑል 
ኵናት ግዜ ነይርዎም። ዓብሊሎም 
ዓብሊሎም ዝገበትዎ ገቢቶም፡ ዝጨፍለቕ 
ጨፍሊቖም፡ ቬትናም ዘይቬትናም 
ካልኦት ብዙሓት ኣብነታት ከተምጽእ 
ትኽእል ኢኻ። ባህሊ እዩ። ቃና ናይ 
ኣእምሮ እዩ። ከይድካ ትዘምት፡ ዘይናትካ 
ትወስድ፡ ነቲ ትጭልግም. . .። ኣብ 
ኣዕጽምቶም ዝሰረጸ ባህሊ እዩ። 
ኣጋጣሚ ናይ ዝሑል ኵናት ጸገም፡ 

ናቶም ጥራይ ኣይኰነን ነይሩ። ሶቭየት 
ዝበሃል ዝነበረ ቀጽሪ ንገዛእ ርእሱ፡ ናቱ 
ጸገማት ስለዝነበሮ፡ ጎርባቾቭ መጺኡ 
ፕሮስትረካ ኢሉ፡ ሓደ ኢሉ - ሓደ ኢሉ፣ 
ታቸር፡ ሬጋን፡ ኣጣቒዖምሉ፣ ጎርቢ-ጎርቢ 
ኢለምዎ፡ ነታ ሕብረት ሶቭየት ዝነበረት 
ፋሕ-ብትን ኣቢልዋ። እዚ ንዓኣቶም 
ኣስኪርዎም። እቲ እንኮ ቀጽራዊ ዝበሃል 
ኣተሓሳስባ ካበይ እዮም ኣምጺኦምዎ? 
ስለምንታይ እዩ መጺኡ እንተደኣ ኢልካ፡ 
እቲ መቓጽጽቲ ኣለና ናይ ሶቭየት 
ቀጽሪ ዝበሃል ዝበልዎ፡ ፋሕ-ፋሕ ምስ በለ 
ደጊም ዓለም ናትና እያ። ነዚ ዝመጽእ 
ዘሎ ክልተ-ሰለስተ ወለዶታት ክንቈጻጸራ 
ኢና፡ ዝወዳደረና ክህሉ የብሉን። 
ብቑጠባ ዝወዳደረና የለን ብቴክኖሎጂ 
እውን ዝወዳደረና ኣይክህሉን እዩ። 
ብውትህድርና ዝወዳደረና ሓይሊ ክህሉ 
የብሉን። ክወዳደረና ንዝፈተነ ክንቅርቅሮ 
ኢና. . .። 
እዚ መቐጸልታ ናይ ባህሎም እዩ። ናይ 

ፖለቲካዊ ባህሎምን ኣተሓሳስባኦምን 
ብደረጃ ዓለም። 
ኣብ ዓለም ስለምንታይ እዩ ሰላም ዘየለ 

እንተደኣ ተባሂሉ፡ ንሳቶም እዮም ጠንቂ 
ናይዚ ኹሉ ዕግርግራት። ኣብ መበል 
20 ዘመን፡ ዋላ እዚ ሕጂ ዘለናዮ። እቲ 
ዝኸፍአ ግን፡ ምስ ምውዳእ ዝሑል 
ኵናት፡ ዓሪፎም ኮፍ ኣይበሉን። ነዛ ዓለም 
ተቘጻጺርናያ ስለዝዀንና - ሓፍ ክብል 
ዝፈተነ፡ ክድቆስ ኣለዎ። እቲ ኻልእ ድማ፡ 
ጸጋታት ዓለም ትዘምት፡ ንዓለም ከፋፊልካ 
ንሓድሕዱ እናኣዋቓዕካ ትገዝእ። 
ሕጂ እዚ ኣውጺኦምዎ ዘለዉ ሰነዳት 

ድማ፡ እንታይ ሓድሽ ክህልዎ። ካብቲ 
ኣብ ዝሑል ኵናት ዝነበረ ድዩ ድሕሪ 
ዝሑል ኵናት ዘማዕበልዎ ናይ እንኮ 

ቀጽራዊ ዝበሃል። ውድድር ዝበሃል እኮ 
ኣይፈልጡን እዮም። ንኽሽቅጥሉ ጥራይ 
እዮም ዘልዕልዎ። ንሳቶም ኣብ ባዶ 
ድምር (ዜሮ-ሳም) እዮም ዝሰርሑ። ኣብ 
ውድድር ንሳቶም ሓንኵልካ ምውዳቕ 
እዩ ስራሖም ምእንቲ ክቕድሙኻ። 
ስለዚ፡ እዚ ጽሒፎምዎ ዘለዉ ወረቓቕቲ፡ 
ዋላ ሓንቲ መለሳ የብሉን። ዋላ ሓንቲ 
ሓድሽ ዘምጽእዎ የብሎምን። 
ከመይ ገይሮም ነዛ 30 ዓመታት 

ፈቲኖም ዝፈሸለቶም ናይ እንኮ ቀጽራዊ 
ስርዓት መልክዕ የትሕዝዋ? እዩ። ብግብሪ 
እንተ ርኢኻዮ፡ ሕብረት ኤውሮጳ 
ዝበሃል የለን። ሕጂ መመኽነይታ ናይ 
ዩክሬርን ገይሮም ክሃንጽዎ ዝደልዩ ዘለዉ 
ከምብሓድሽ፡ ኔቶ ዝበሃል የለን። ፋሕ-
ፋሕ ኢሉ እዩ። ዓቕሚ ዝበሃል እውን 
የብሉን። ንዓኡ ከም ብሓድሽ ከተበራብሮ 
ክትክእል ኣሎካ። ኣብ’ቲ ፈለማ ናይ እቲ 
ዝሓለፈ 30 ዓመታት፡ ሽዑ ንዓኣቶም 
ዝረኣዮም ዝነበረ፡ ምስ’ቲ ናይ ዝሑል 
ኵናት ተመኵሮ ኣዛሚድካ፡ እቲ ሕብረት 
ሶቭየት ዝነበረ ሩስያ ስለዝዀነ፡ ንሩስያ 
ኮንተይን እንድሕሪ ገይርካ፡ ዕብለላኻ 
ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም። 
ስለ’ዚ ኰንተይንመንት ቀዳምነት ሩስያ 
እዩ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ዝረኣዮም ዝነበረ። 
ንሩስያ ከመይ ገርይካ ኮንተይን 

ትገብራ። ኣብ ክረምያ ምጻእ ኣብ ዩክሬን 
ምጻእ፡ ኣብ ካልኦት ኣብ እቲ ከባቢ ዘለዋ፡ 
ንዓኣተን እናደገፍካ ከመይ ገይርካ 
ንሶቭየት ትቕርቅራ ከም ዘይትወዳደር 
ትገብራ። ምኽንያቱ፡ ሰረት ናይ 
ቴክኖሎጂን ካልእ እተፈላለየ ወተሃደራዊ 
ዝበሃልን ናይ ሩስያ ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ 
ተወዳዳሪት ክትከውን ትኽእል እያ። 
ሽዑ ዝነበረ ናታቶም ስሕታን ቅማረ እየ 
ዝብሎ ኣነ፣ ቻይና ፓወር ሃውስ እያ። 
ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ሕሱር ጸዓት 
ኣለዋ፡ ሕሱር ጉልበት ኣለዋ፡ መበገሲ 
ዝኸውን ሓደ-ሓደ ኢንዱስትሪታት 
ኣሎ። ስለ’ዚ ንቻይና ክንጥቀመላ ምእንቲ 
ብምሉኡ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣመሪካ 
ዝበሃል ምህዞታትን ቴክኖሎጂን ናብኡ 
ተስግሮ። በቲ ኣብኡ ዘሎ ሕሱር ጉልበት፡ 
ሕሱር ጸዓት ትሑት ደረጃ ናይ ሃልኪ 
ክትግብት ትኽእል ኢኻ። ቢልዮናት 
ዘይኰነስ ትሪዩሎናት ክትገብር ትኽእል 
ኢኻ እዩ ነይሩ እቲ ቅማረ። 
ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ግን፡ 

ኣንጻር እቲ ንሳቶም ዝደለዩዎን 
ዝሓለምዎን፡ ቻይና ቦሎኽ ኢላ ወጺኣ። 

ካልኣይ ክፋል

ናብ 3ይ ገጽ ይቕጽልናብ 3ይ ገጽ ይቕጽል
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ቻይና ሎሚ፡ ብቑጠባ፡ ብወተሃደራዊ 
ሓይሊ፡ ብቴክኖሎጂ፡ ብዝተፈላለየ ኻልእ 
መለክዒታት፡ ቀዳመይቲ እያ እንተ 
ተባህለ፡ ምግናን ኣይኰነን። ኣብ ዝመጽእ 
10-20 ዓመታት ቻይና ናበይ ገጻ እያ 
ክትከይድ፡ ኣመሪካ እውን ናበይ ገጻ እያ 
ክትከይድ፡ እተን ካልኦት ናይ ኣመሪካ 
መሓዙት ዝበሃላኸ ናበይ ክኸዳ እየን? 
እንድሕር ኢልካ የለን። ሕጂ ሺፍት 
ይመጽእ ኣሎ። እዚ ሕጂ በጨቕ-በጨቕ 
ዝብል ዘሎ ኣካይዳታት እንተ ርኢናዮ 
ቁጽሪ ሓደ ስግኣቶም ቻይና እያ። 
እዚ ዓሰርተ-ዕስራ መዓልቲ ይገብር 

ዝእውጅዎ ዘለዉ ሓድሽ-ሓድሽ፡ በቲ 
ወረቓቕቶም ኣይትርእዮን ኢኻ። ፈየር 
ኮምፕቲሽን ይብለካ። እዚ ሸጠፍ እዩ። 
ኮምፕቲሽን ዝበሃል ኣይኣምኑን እዮም። 
ዜሮ ሳም እዩ ኣብ ሓንጎሎም ዝሰርሕ። 
ስለ’ዚ ንቻይና ክቕርቅሩዋ ክኽእሉ 
ኣለዎም። ኣጋጣሚ ኸኣ ሕጂ ናይ 
ቻይናን ናይ ሩስያን ብዲፎልት ድዩ 
ብኻልእ ንኽልቲኦም ዝቐንዐ መጥቃዕቲ 
ይረኣዮም ኣሎ። ናይ ክልቲኦም 
ምትሕብባር ንርኢ ኣለና። ዩክሬን 
ምስምስን ግዳይን እያ። ሕጂ ዩክሬን ዓቢ 
ኣርእስቲ ኣይኰነን። 
ኣብ ውሽጢ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ 

ግሎባዊ ዓለማዊ ለውጢ፡ ብፍላይ ኣብ 
30 ዓመታት እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት 
ክንምስርት ኢና፡ ኢሎም ዝጀመርዎ 
ዝፈሸለ ኣጀንዳ፡ ንዓኡ ከመይ ገይሮም 
ይጸጋግንዎ እዩ። ተመሊሳ እታ ጕዳይ ግን 
ናብኦም ክትመጽእ ኣለዋ። ዝወዳደሮም 
ክህሉ የብሉን፡ ዓለም ክግብትዋ ኣለዎም፡ 
ዝደለይዎ ነገር ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት፡ 
ክወስዱ ኣለዎም። ክረግጽዎ ዝደለዩ 
ክረግጹ ክኽእሉ ኣለዎም፡ መወዳድርቲ 
ዘይብሎም ክነብሩ ክኽእሉ ኣለዎም። 
ግና እዚ ኵነታት ንኸምኡ ዘፍቅድዶ 
ይመስል? ሕልሚ እየ ዝብሎ ኣነ። እዚ 
ንኹነታቶም ክፈልጡ ስለ ዘለዎም፡ ባህጊ 
ናይ ውሽጦም ስምዒት ጥራይ ከረጋግጹ 
ስለዝደልዩ፡ ክርድኡዎ ይኽእሉ ድዮም 
እንተ ኢልካ፡ ክርድእዎ ኣይክእሉን 
እዮም። 
እዚ ሕጂ ኣውጺኦምዎ ዘለዉ ሰነድ 

እምበኣር፡ ናታቶም ናይ ቅመራ ጌጋ 
ዘረጋግጽ ጥራይ እዩ። ብኣኡ ከረጋግጽዎ 
ዝኽእሉ ዕንደራን ናይ ዕንደራዕም 
ሳዕቤናትን ከኣ፡ እዚ እንርእዮ ዘለና እዩ። 
እምበር ረጊኦም ሓሲቦም፡ ዝኸውንን 
ዘይከውንን መምዮም፡ ንዓለም ርግኣት 
ክፈጥሩላ፡ ሰላም ከምጽኡላ፡ ራህዋ 
ከምጽኡላ ይኽእሉ እዮም ኢልካ 
ክትሓስብ ኣይትኽእልን። ናይ ሓደ 
ድራር፡ ናይ’ቲ ኻልእ ምሳሕ - ትምንዝዕ፣ 
ነዚ ትጭልግም፡ ነቲ ትረግጽ - ናይ ጫካ 
ስርዓት እዩ። 
እዚ ሕጂ ንርእዮ ዘለና ድማ፡ ዝሑል 

ኵናት ኣብቂዑ ምስ ተባህለ ኣጋጣሚ ምስ 
ናጽነትና እዩ መጺኡ - ኰንዶዀን ዓለም 
ተቐይራ ስለዘላ ሕጂ ናብ ዝሓሸ ክንኣቱ 
ንኸውን ኣብ ዝበልናሉ እዩ። ኣብዘን 
ዝሓለፋ 30 ዓመታት ዝረኣናዮ ግን፡ ምስ 
እዚ ናይ ትማሊ ናይ ጃንዳ ይኹን ናይ 
ካልኦት መጋበርያኦም ኣብ ከከባቢኡ 
ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግኣት፡  ቀንዲ ጠንቂ 
ናታቶም እዩ። ካልእ መመኽነይታ ኣለዎ 
ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። 
መጋበርያ፡ መጋበርያ እዩ። ዝበልዎ እዩ 
ዝገብር፡ እንድሕር መኽሰብ ኣለኒ፡ ዝበላዕ 
ኣለኒ፡ ከምዚ ናይ ወያነ ዓበይቲ ካድረታት 
ዝብልዎ ዝነበሩ፡ ‘ጸፊዑ ቅርሺ እንተ ሃበካ፡ 
እንታይ ይጐደለካ?’ ምስኣቶም ትኸይድ 
ተጸፊዕካ ቅርሺ ትወስድ። ከምኡ እናበለ 
ምስኦም ዝኸይድ ኣሎ። 

ኣብ መወዳእታ፡ ነዚ ናይ ዓለም ሰላም 
ዝዘርግ ዘሎ፡ ቀጻሊ ህውከት ዘምጽእ ዘሎ 
መን እዩ? ኢልካ እንተ ሓቲትካ፡ ኬድካ 
ኬድካ ናብኣቶም ኢኻ እትመጽእ። 
እዚኣ ሕጂ ዘላ ኵነታት፡ ኣብ ከባቢና 
እንታይ ጽልዋ ኣለዋ? ሒዞምዎ ዝጸንሑ 
ናይ 30 ዓመታት ስትራተጂ፡ ፋሕ-ፋሕ 
ኢሉ ተበታቲኑ እዩ። ሕጂ ብመንገዲ 
ዩክረይን ገይሮም ንሩስያ ክስዕሩዋ እዮም 
እሞ፡ ኩሉ ነገር ክውድእዎ እዮም 
እንተደኣ ኢልካ፡ በየናይ ዓቕምን በየናይ 
ስነ-መጎትን ከምኡ ክኸውን ይኽእል? 
ጽባሕ ንግሆ ንቻይና ክቕርቅሩዋ እንተ 
ተበጊሶም የዋጽኦም ድዩ? በየናይ ስነ-
መጎት ከምኡ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል? 
እዚ ክፈጥርዎ ደልዮም ዘለዉ ፓስፊክ 
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት፡ ሓንሳእ 
ንህንዲ ምስ ቻይና ተባእሳ፡ ንህንዲ ምስ 

ፓኪስታን ተጋጭዋ. . . ህንዲ፡ ጃፓን፡ 
ደቡብ ኮርያ፡ ኣውስትራልያ ኢልካ 
ሓደ ኪዳን ትፈጥር። ኣብ ፊሊፕንስን 
ካልኦትን እንታይ ትገብር? ነዚ ኣነ ናይ 
ዝጠፈሸ ምህዞ እየ ዝብሎ። 
ሰብ ምስ ጠፈሸ በዝን በትን ይጣበብ። 

ኣመሪካ ናበይ ገጻ ክትከይድ ትኽእል 
በዚ ሕጂ ዘላቶ? እዚ ኹሉ ዝኸሰረቶ 
ከተምልሶ ትኽእል ድያ? ኣስታት 32 
ትሪልዮን ዕዳ ዘለዎ ሃገር፡ ሃብታም እየ 
ክብል - እዚ ቀጠልያ ወረቐት ዶላር 
እናሓተመ ዝዝርግሕ ዘሎ ቁጠባ ናበይ 
ገጹ እዩ ክኸይድ ጽባሕ ንግሆ? እዚ 
ሕጂ ዘርእዩና ዘለዉ መንገዲ ናይ ዩክሬን 
ኤግዚብሽን ናይ ወተሃደራዊ ኣጽዋር፡ 
ናበይ ገጹ እዩ? እንታይ እዩ ዕላማኡ? 
ዜርካ-ዜርካ እንተ ርኢኻዮ፡ እዚ ሕማም 
እዚ ክሳብ ዘይተዓገሰ፡ ኣብ ከባቢና ይኹን 
ወጻኢ ካብ ከባቢና፡ ብዙሕ ነገር ክንጽበ 
ኢና። ልዕሊ ኹሉ ግን፡ ንርግኣትናን 
ሰላምናን ራህዋናን፡ ስትራተጂና ፈሊጥና 
ኢና እንሰርሕ። 
እዚ ብድሆታት እዚ ግን ዝተርፍ 

ኣይኰነን። መዓልቱ በሊዑ ክውዳእ እዩ 
ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ። በዚ 
ሕጂ ዘለዎም ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን 
ክሓስብዎ ዝኽእሉ ግን ኣይቅዩሩን 
እዮም። ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም እዚ 
ባህሊ እዚ እንድሕር ዝብል ኣሎ ዀይኑ፡ 
ከምቲ ናታቶም ኣብ ጌጋ ክወድቕ እንተ 
ዘይኰይኑ፡ ካልእ የለን። ዋላ እዚ ሕጂ 
ኣምጺኦምዎ ዘለዉ ሓደስቲ ወረቓቕቲ፡ 
ክንበብ ኣለዎ። ኣብ መንጎ መስመራት 
እውን፡ እናኣንበብካ ክትርድኦ ክትክእል 
ኣለካ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ? 
እዘን ሕጂ ንኮንተይንመንት ኢሎም፡ 
ሰሪዖመን ዘለዉ ብደረጃ ንማለቱ እዩ። 
መጀመርያ ሩስያ ትስራዕ። ቻይና ምስኣ 

ትመጽእ፡ ንኢራን ከእትዉዋ ይኽእሉ፡ 
ንሰሜን ኮርያ ኢሎም ከእትዉ ይኽእሉ። 
ብዙሕ እዩ እቲ ሊስታ። 
እቲ ኣብኡ ጠቒሶምዎ ዘለዉ 

መመኽነይታ፡ ብኣኡ ጥራይ ተሓጺሩ 
ዝተርፍ ኣይኰነን። እቲ ፍልስፍናን ቃን 
ናይ ኣእምሮን ክሳብ ዘይተቐየረ፡ ምግባት 
ናይ ዓለም፡ ምቁጽጻር ናይ ዓለም ዝበሃል 
ካብ ሓንጎሎም ከይወጽአ፡ መጋበርያታት 
ክሰርሑ ኢሎም ዝፈጠርዎ፡ ናይ 
ኣገልገልቲ ምትእኽኻብን ጠባያትን 
ኣብ ከከባቢኡ ከምጽኦ ዝኽእል ጸገም 
ብግቡእ ክንበብ ስለ ዘለዎ፡ ንዕኡ 
ምፍላጥ ጥራይ ዘይኰነ፡ ፍታሕ እውን 
ክትረኽበሉ ክትክእል ኣለካ፡ ምድላዋት 
ገይርካ ክትጸንሕ ኣለካ። ኣብ ከባቢና 
ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ሰላም ንደሊ ኵናት ዝበሃል 
ክንርስዖ ካብ ሓንጎልና ክንድምስሶ 

ክንክእል ኣለና። ናብ ልምዓትን ርግኣትን 
ገጽና ክንከይድ ክንክእል ኣለና። ራህዋ 
ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ። ዘከራኽር 
ኣርእስቲ ኣይኰነን። 
ከመይ ገይርካ ተረጋግጾ? ከምዚ 

ዝኣመሰለ ሓንካሪን ነዚ ሓንካሪ ዘገልግል 
ከዳሚን እንከሎ፡ ከመይ ገይርካ 
ከተረጋግጾ ትኽእል ክትፈልጥ ክትክእል 
ኣለካ። ንዕኡ ምፍላጥ ጥራይ ኣይኮነን 
እቲ ዋና ነገር። እቲ ኣወንታዊ ጐድኑ፡ 
እቲ ናይ ብሓቂ ሃናጺ ዝበሃል ሳዕቤናቱ 
ክትሰርሓሉ ክትክእል ኣለካ። ብትምኒት 
ዝመጽእ ኣይኮነን። ክትሰርሓሉ 
ክትስውኣሉ ክትክእል ኣለካ - ክትከፍለሉ 
እውን ስለዘለካ። 
ምፍላጡ ከኣ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ፡ 

ክመጽኡኻ ዝኽእሉ ብድሆታት፡ ሓደን 
ክልተን ኢልካ ክትፈልጦም ምእንቲ፡ 
ኣተሓሳስባኦም ብግቡእ ክትርድኦ 
ክትኽእል ኣለካ። ኣተሓሳስባኦምን 
ኣከያይዳኦም ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም 
ንዝብል እምበኣር፡ ካብ ኣማኢት ዘመናት 
ዝጀመሩዎ ስለዝኾነ ክኸውን ኣይክእልን 
እዩ። ዓለም ካብዚ ክወጽእ ክኽእል 
ስለዘለዎ፡ ናይ ኩለን ክፍለ-ዓለማት 
መመንገደን ክገብራ ይኽእላ እየን። 
ኣብዛ ከባቢና ዘሎ ኩነታት ግን፡ ካልእ 
ኣማራጺታት የብልናን። ብፍላይ ነዚ 
ህዝቢ ናይ’ዛ ሃገር እዚኣ፡ 80 ዓመታት 
እዮም እስትንፋስና ኣምሊቖሙና - 
ካብ ድሕሪ 1941 ማለት እዩ። መሰል 
የብልናን ንሕና ከም ህዝቢ? ከም ኩሉ 
ህዝቢ ናይ ኣፍሪቃ? ሃገር ኮይንና ክንነብር 
ኣይንኽእልን? የለን ብኣኣቶም። 
ንስትራተጂያዊ ረብሓታቶም 

ኣይተገልግልን እያ እዛ ሃገር - ስለ’ዚ 
ክትደቚሳ ኣለካ። ብኣኡ ዝመጽአ ጸገም 
እዩ። ብኣንጻሩ ንዝተበገሰ ቃልሲ ህዝቢ 

ኤርትራ በብእዋኑ ዝገበሩዎ - ኣይማሃሩን 
ድዮም? ኣይፋግዱን ድዮምከ? ከምዚ 
ዝኣመሰለ ቀጻሊ ተጻብኦ ንሓደ ንእሽቶ 
ሃገር፡ ንእሽቶ ህዝቢ ስለምንታይ? ትማሊ 
ተወዲኡ ኲናት እናተባህለ እውን፡ 
በዝን በትን ዝኸውንን ዘይከውንን 
ሓሶት እናፈብረኽካ ቅሳነት ከሊኦሙና። 
ቅድሚ ዝኾነ ይኹን፡ ልዕሊ ዝኾነ 
ይኹን ካልእ ህዝቢ ንሕና ርግኣት 
ንደሊ፡ ንሕና ኲናት ክንርስዕ ንደሊ - 
ብሰላም ብራህዋ ክንነብር ምስ ካልእ። 
ሕጂ እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት 
ኣገደስቲ ጉዳያት ስለዝኾኑ፡ ናይዚ ከባቢ 
ንቕሓት ጥራይ ዘይኮነስ፡ ዋላ ብኽፍለ-
ዓለም ደረጃ ዘሎ ንቕሓትን ምስ ካልኦት 
ዘለና ዝምድናታትን ብግቡእ ክንሰርዖ 
ክንክእል ምእንቲ፡ እዚ እዩ እቲ ሕጂ 
ዘለናዮ ዓለም። 

ኣብ’ዛ ዘለናያ ዓለም ንዓኣቶም ረሲዕና 
ናብ ካልእ ክንከይድ ኣይንኽእልን። 
ንዓኣቶም ግን ውሽጦም ውሻጠኦም 
ክንፈልጦም ስለዘለና፡ ዝሓስቡዎን 
ዝገብሩዎን ሓደ ብሓደ ገምጊምና፡ ነቲ 
እንደልዮ ሃናጺ ዝኾነ ሸቶታት ክንበጽሖ 
ምእንቲ፡ ውጥናትና ክንገብር ኣለና። 
እዚ ሕጂ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ 
ኢትዮጵያን ክንሃንጾ ንደሊ ሰላምን 
ርግኣትን፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ መቓን ዝኣተወ 
እዩ። እቲ ኣብዚ ከባቢ ብገፊሕ ክፍጠር 
ዘለዎ ኸኣ፡ ነዚ ዕላማ’ዚ ዘገልግል እዩ። 
ንሳቶም ዝደልዩዎ ንሳቶም ዘበገሱዎ ኩሉ 
ግዜ፡ ብግብሪ እውን ተማሂርናሉ ስለዘለና፡ 
ንዳለወሉ፡ ንሰርሓሉ፡ ዘለና ጸጋታት 
እውን ኣጐሳጒስና ክንጭብጦ ክንክእል 
ኣለና እዩ እቲ ዋና ነገር። 
ኣብዚ ዘውጽእዎ ዘለዉ ወረቓቕቲ፡ 

ሕሙም ርእሲ (ሲክ ማይንድ) እየ 
ዝብሎ ኣነ - ትግብት፡ ትሰርቕ፡ ተጠፋፍእ፡ 
ትሽጥፍ፡ ተጣቚስ እዚ’ዩ ናቶም። እዛ 
ዓለም እንታይ ትመስል ኣላ? በብኸባቢኡ 
- ኣፍሪቃ ማለት ሰሜን፡ ደቡብ፡ ምዕራብ፡ 
ምብራቕ እንታይ ኣሎ፡ ናይ ኤውሮጳ 
መሻርኽትን ኮራኲርን ናይ ጃንዳ 
ዋሺንግተን እንታይ እንታይ ይገብሩ 
ኣለዉ? እንታይ እንታይ መደባት እዮም 
ዘውጽኡ ዘለዉ? ናባናን ናብ ከባቢናን 
ዝቐንዐ መደባቶም እንታይ እዩ ዝመስል? 
ሓደጋታት ከይወድቀና፡ ዘየድልየና 
ዕድል ከይንኸስር ምእንቲ፡ ከመይ ጌርና 
ክንሰርሕ ኣሎና - እዚ መሰረታዊ እዩ። 

ክቡር ፕረዚደንት፡ ብመንጽር’ዚ ሓዲሽ ክቡር ፕረዚደንት፡ ብመንጽር’ዚ ሓዲሽ 
ናይ ኣህጉራዊ ድሕነት ስትራተጂ ናይ ኣህጉራዊ ድሕነት ስትራተጂ 
ዝብሉዎ ዘለዉ፡ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ዝብሉዎ ዘለዉ፡ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ 
ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ቀጻሊ ተጻብኦን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ቀጻሊ ተጻብኦን 
ናይ ኣመሪካ ክልወጥ ትጽቢት ይግበረሉ ናይ ኣመሪካ ክልወጥ ትጽቢት ይግበረሉ 
ድዩ?ድዩ?

እቲ ዘገርም፡ እዚ ኩሉ ዓበይቲ ተባሂሎም፡ 
እዚ ኩሉ ሓይሊ፡ እዚ ኩሉ እናሃለዎም 
- ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ህጻናት 
ጸወታ - ፋይዳ ወይ ትርጉም ዘይብሉ 
ንሳቶም ይኹኑ ካልኦት ዘይከስብሉ 
ጉዳይ፡ እንታይ ገደሶም ንምንታይ እዮም 
ቀጺሎም ዘብል እዩ። ቅድሚ ባይደን 
ማለት ትራምፕ እንከሎ፡ ክእርሙ 
ይኽእሉ እዮም ኢልካ እኳ ዝሕሰብ 
ኣይኮነን - ግን ጽምዶ (ኤንጌጅ) ክንገብር 
ምእንቲ፡ ስለምንታይ ‘ኣይተማሃርኩምን 
ዲኹም ኣብዚ 80 ዓመት’ ዘይንብሎም 
ኢልና፡ ሓደ መዘክር (መሞራንደም) 
ሰዲድና። ስለምንታይ ቀጻሊ ተጻብኦ 
- እቲ ተጻብኦ’ውን እዚ እዩ ኢልካ 
ከተመኻንየሉ ትኽእል መጎት ዘይብሉ። 
ትንታነ ኣይኮነን፡ ግምታት’ውን ኣይኮነን 
ሓቀኛ እዩ - ካብ 1941 ክሳብ ሕጂ 
ዘለናዮ ግዜ ብቐጻሊ ግጉይ ፖሊሲታት፡ 
እሞ ድማ ኩሉ እቲ ግጉይ ፖሊሲታት 
እናበርዓነ ዝኸይድ፡ ስለምንታይ? 
 ‘ምስ ኩሉ ዝበልካዮ ከይሰማማዕ 

እኽእል እኸውን፡ ግን ንመጻኢ ብሓባር 
ክንሰርሕ ንኽእል ኢና’ ኢሉ ፕረዚደንት 
ትራምፕ መሊሱ። ማለት ክእርሙ 
ወይ ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም ኢልካ 
እትገብሮ ዘይኮነስ፡ ኣይፍለጥን እዩ - 
‘ትጋገዩ ኣለኹም’ ምባልከ እንታይ 
ነውሪ ኣለዎ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ። መን 
ይፈልጥ፡ ምኽንያቱ ኣይቅየርን’ዩ ኢልካ 
ንዝረኣኻዮ ኣካዪዳ እውን፡ ኣይፋልካን 
ምባልሲ እንታይ ነውሪ ኣለዎ፡ ይሕግዝ 
ይኸውን ኢልካ እትገብሮ ነገር እዩ። 
ድሕሪኡ ኣይቀጸለን። 
ሓደ-ሓደ ምልክታት እውን ኣሎ። 

ዝገብሩዎ ዘለዉ ጌጋታት ኣብ ኣፍሪቃ 
ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዝዕዘቡ ዝተፈላለዩ 
ወገናት ኣለዉ። ኣብ ምውሳን ደረጃ 
ግን፡ እቶም ዝውስኑ ናታቶም ሕልሚ፡ 
ናታቶም ፋንታዝያ ዘለዎም ስለዝኾኑ፡ 
ካብኣቶም እትጽብዮ ነገር የለን። 
ናዓና፡ ብቐጥታ ስለዝጥምተና ወይ 
ስለዝምልከተና፡ ናትና ጉዳይ ጥራይ እዩ 
ዝምልከተና እሞ ኣይግድሰናን እዩ፣ ንዓና 
ጥራይ ስለዝጻብኡ ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ 
ኣይንኽእል ኢና። ንሕና ምናልባት ናይ 
መወዳእታ መስርዕ ኢና ንመጽእ። 
እቶም ቅድም ተጻባእትና ኢሎም 
ክቕይዱዎም ወይ ክድርቱዎም ዝደልዩ 
ዓበይቲ እዮም። ንሕና ኣብቲ ሊስታ 
(ዝርዝር) ምናልባት ኣብ መወዳእታ 
ኢና እንመጽእ። ሕጂ፡ ሓፈሻዊ ናይ 
መኣዝኖም ለውጢ ክመጽእ ይኽእል’ዩ 
እንተደኣ ኢልካ ግን፡ ዘይሕሰብ ነገር 
እዩ። በየናይ መንገዲ ከምኡ ኢሎም 
ክሓስቡ - ኣይረኣየካን እዩ። እዚ ማለት 
ከኣ፡ ሰላምን ራህዋን ተቓሊስካ ጥራይ 
ኢኻ ክትረኽቦ ትኽእል።  ብትምኒት 
ዋላ ምስኣቶም ተዘራሪብካ እውን የለን። 
እዚ ከኣ ኣባና ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ነንበይኑ 
ከባቢታት - ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ 
ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ፡ ኣብ 
ከባቢና፡ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዘሎ ሓደ 
ብሓደ እንተርኢኻዮ ተመሳሳሊ እዩ። 
ምናልባት ኣጋጣሚታት እንተተረኺቡ፡ 
ኣብዚ ዞባ’ዚ ዘሎ ነቲ ቁርጽራጽ ስእሊ 
በበይኑ ፋሕፋሕ ኣቢልካ፡ ኣብ መወዳእታ 
ኣገጣጢምካ እንተርኢኻዮ፡ ዳርጋ ኩሉ 
ኣብ ከባቢና ዘሎ ጸገማት - ኣብ ቀይሕ 
ባሕሪ፡ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ተፋሰስ ኒል፡ ኣብ 
ጋልፍ (ወሽመጥ) ዘሎ ጸገም፡ ናታቶም 
ምትእትታዋትን ዕንደራታትን ዘምጽኦ 
ዘሎ እዩ። 

                 ይቕጽልይቕጽል

. . . ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ



ሓዳስ   ኤርትራ 15 ለካቲት 2023 - ገጽ 4 መበል 32 ዓመት ቁ.144

ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓባር ነወግዶም!ናዝሬት በይን

ኣብ ሃገርና ዝጸንሐ ባህልን ልምድን 
ብእወንታ ዝምዘን’ኳ እንተዀነ፡ ጥቕሙን 
ጉድኣቱን እኹል ኣስተብህሎ ዘይተረኽቦ፡ 
ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ከቢድ 
ሳዕቤናት ዘኸትሉ ጐዳእቲ ልምድታት 
ኣለዉ። ንኣብነት፡ ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ፡ 
መርዓ ትሕቲ ዕድመ፡ ዓንቀር ምኽላእ፡ 
ምግርናብን ካልኦትን ምጥቃስ ይከኣል። 
ተርእዮ ናይ’ዞም ዝተጠቕሱ ጐዳእቲ 
ልምድታት፡ ብዝተኻየደ ሓያል ጻዕርን 
ጐስጓስን ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ጐዲሉ’ኳ እንተሎ፡ 
ሓሓሊፉ ካብ ምርኣይስ ኣይተገትአን ዘሎ።
ነዚ ሃሳይ ልምድታት ምሉእ ብምሉእ 

ኣብ ምውጋዱ መላእ ሕብረተሰብ ብፍላይ 
ድማ ደቂ-ኣንስትዮ ዝለዓለ ተራ ክህልወን 
ይግባእ። ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ 
ኣይፋል ንኽሽቦ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብደረጃ ዞባ 
ማእከል ኣብ ኣዳራሽ ደብዓት - ኣኽርያ 
ተኻዪዱ። እቲ፡ “ብሽርኽነት ደቂ-ኣንስትዮን 
ደቂ-ተባዕትዮን ንማሕበራዊ ለውጥን 
ወጊድ ንኽሽቦን ምስራሕ” ኣብ ትሕቲ 
ዝብል ቴማ ዝተዘከረ ኣህጉራዊ መዓልቲ 
ኣይፋል ንኽሽቦ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ከም ኣካል 
ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ኰይኑ፡ ኣብ ዓመተ 
2030፡ ብኹለን ሃገራት ክብጻሕ ተኣሚሙ 
ዘሎ እዩ። ኤርትራ ድማ፡ ነዚ ኣቐዲማ 
ንኽትበጽሖ ኣብ መስርሕ ትርከብ።

 ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና 
ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት 
ኮ/ል ገብረሃንስ ወልደገርጊስ፡ ተግባራት 
ምኽንሻብ ደቂ-ኣንስትዮ መርኣያ ድሩትነት 
ንቕሓት ሕብረተ-ሰብ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ነዊሕ ሰረት ሒዙ ዝጸንሐ፡ መሰል ህጻናት 
ደቂ-ኣንስትዮ ብምግሃስ ሞትን ስቅያትን 
ዘኸትል ግጉይ ልምዲ ምዃኑ ኣረዲኡ። 
ንሱ ኣስዒቡ፡ እዛ ብደረጃ ዞባ እትዝከር 
ዘላ ዕለት፡ መብጽዓና ከነተግብር፡ ውሽጣዊ 
ሓይልናን ውዳበናን ብዝሓየለ ክበራበር 
እትድርኽ መዓልቲ ምዃና ብምምልካት 
ከኣ፡ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ሰብኣዊ 
መሰላተንን ክብረንን ንምሕላው ብዝሓየለ 
ክስራሓሉ ኣዘኻኺሩ። 
ብዓለም ደረጃ ኣስታት 200 ሚልዮን 

ደቂ-ኣንስትዮ ከምእተኸንሸባ እዩ ዝግለጽ። 
ኣብ ግዜ ምኽንሻብ ድማ ዓመታዊ ልዕሊ 3 
ሚልዮን ሓደጋ የጋጥመን። እተን ቅድሚ 
15 ዓመት ዕድመአን ዝኽንሸባ ደቂ-
ኣንስትዮ ከኣ፡ ንሓደጋታት መርዓ ትሕቲ 
ዕድመ፡ ምቁራጽ ትምህርቲ፡ ስእነት ዕድላት 
ዕብየትን ምዕባለን፡ ዘይውሑስ ቁጠባን 
ካልእን ከምዝቃልዓ ኮ/ል ገብረሃንስ ገሊጹ። 
 ኣቶ ዘርኢት ተወልደብርሃን፡ ዋና ኣካያዲ 

ሰራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ህዝባዊ 

ግንባር፡ ክሽቦ ንምውጋድ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ 
ቃልሲ ከይተረፈ ኣብ ሓራን ሓውሲ ሓራን 
ከባቢታት ብዝሓየለ ይቃለሰሉ ምንባሩ 
ጠቒሱ፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ መንግስቲ 
ኤርትራ፡ ነቲ ጎዳኢ ልምዲ ብዅሉ 
መዳያቱ ብሽርክነት ንምውጋድ፡ ኣብ 2007 
ኣዋጅ ከምዘጽደቐ ሓቢሩ። ምኽንሻብ 
ደቂ-ኣንስትዮ ብልምዲ ዝመጽአን ትካላት 
እምነት ዘይድግፋኦን ምዃኑ ብምሕባር ከኣ፡ 
ኣብ ምውጋዱ ነዚ ብሽርክነት ክሰርሓሉ 
ስለዝጸንሐ፡ ኣብ ዕዉት መድረኽ ክበጽሕ 
ከምዝኽኣለ ኣረዲኡ። ነቲ ተሪፉ ዘሎ 

ሓደ ሓደ ተርእዮ ወጊድ ንምባል ድማ፡ 
ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማእከል፡ 
ብመሰረት ኣዋጅ 2007፡ ቀዳምነት ሂቦምን 
መደባት ሓንጺጾምን ኣብ’ዚ ዓመት እዚ 
ክሰርሑሉ ተላብዩ፡፡
 ሕክምናዊ ተመኵሮኣ ዘካፈለት ዶክተር 

ሳሌም መኰነን ድማ፡ ብሰንኪ ክሽቦ ንህጻናት 
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ንኡስ ዕድሚአን ዝወርድ 
ቃንዛን ስቓይን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ጠቒሳ፡ 
ብወገና ነዚ ንምግታእ ብቐጻሊ ክትሰርሓሉ 
ምጽንሓ ሓቢራ። ዶ/ር ሳሌም ኣስዒባ፡ ኣብ 
እዋን ሕርሲ፡ ዝተኸንሸበት ጓለንስተይቲ 

ካብ’ታ ዘይተኸንሸበት ንላዕሊ ከቢድ ዋጋ 
ከምእትኸፍል ብምግላጽ ከኣ፡ ኣደታት 
ነዚ ኣብ ልዕሊ ደቀን ዝወርድ ድሑር 
ባህልን ልምድን ንምግታእ፡ ኣፍልጦአን 
ኣዕብየን ነቒሐን ክምክታ መኺራ። ማዕረ 
ማዕረኡ’ውን መጻምዲ ደቂ-ተባዕትዮ ወይ 
ኣቦታት፡ ነዚ ጐዳኢ ልምዲ ሓንሳብን 
ንሓዋሩን ንምጕሓፍ፡ ተራኦም ከዕዝዙ 
ኣዘኻኺራ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ነቲ ዕለት ንምድማቕ፡ 

ኣባላት ጉጅለ ባህሊ ፍዮሪና፡ ዝተፈላለዩ 
ግጥምታትን መዛሙርን ኣቕሪቦም።

“ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክረይንን ውዕል ሰላም ከይኽተም ዝዓንቀጹ 
ምዕራባውያን እዮም” ቀ/ሚ እስራኤል ነበር

ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

“መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር “መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር 
እስራኤል - ናፍታሊ ቤነት ዝስማዕ ዘሎ፡ እስራኤል - ናፍታሊ ቤነት ዝስማዕ ዘሎ፡ 
ብድሕሪ ካልኦት ወገናት ንገለ ኣባላት ብድሕሪ ካልኦት ወገናት ንገለ ኣባላት 
ኔቶን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ኔቶን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን 
ነቲ ኵናት ንምንዋሕ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ነቲ ኵናት ንምንዋሕ ይሰርሓ ከም ዘለዋ 
ኣቐዲሞም ምውቃሶም እዩ።”ኣቐዲሞም ምውቃሶም እዩ።” 

ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ነበር 
- ናፍታሊ ቤነት ኣብዚ ቅንያት’ዚ ምስ 
ማዕከናት ዜና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ፡ 
ኣብ ፈለማ ቅንያት ኵናት ሩስያን ዩክረይንን 
ብኽልቲኦም ወገናት ንፍልልያቶም 
ብሰላም ከዕርፉዎ ድሌት ከምዝነበሮም እዩ 
ዝገልጽ። ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን 
ናይ ቀረባ መሓዙታ ዝዀና ምዕራባውያን 
ሃገራትን፡ ነቲ ንሱ ኣብ መንጎ ሩስያን 
ዩክረይንን ንምሽምጋል ዝገበሮ ፈተነ ከም 
ዝዓንቀጻኦ እዩ ዝገልጽ። 
 ኣብቲ ብ4 ለካቲት 2023 ንኣስታት 

ሓሙሽተ ሰዓታት ዝወሰደ ምስ እስራኤላዊ 
ጋዜጠኛ ሃኖች ዳውን ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ 
መጠይቕ፡  ናፍታሊ ቤነት፡ ኣብ 
እዋን ምጅማር ኵናት ሩስያን ዩክሬንን፡ 
ብጠለብ ፕረዚደንት ዩክረይን ቭላድሚር 
ዘለንስኪ፡ ነቲ ኵናት ብሰላማዊ መንገዲ 
ንምዕራፍ ዓቢ ተበግሶ ወሲዱ ነይሩ።
 ናፍታሊ ቤነት፡ “ዓበይቲ ምዕራባውያን 

ሓይልታት ንፈተነታተይ ቅድሚ 
ምዕንቃጾም፡ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት 
ምቍራጽ ተጻብኦ ንምግባር ጽቡቕ ዕድል 
ነይሩ።” ብምባል ኣስሚሩሉ። 
 ቀዳማይ እስራኤል ነበር - ናፍታሊ ቤነት፡ 

ብ7 መጋቢት 2022 ናብ ሩስያ በጺሑ 
ከም ዝነበረን ምስ ዩክሬን ንምቅርራብ ምስ 

ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዓሚቚ 
ዝርርብ ከምዘካየደን ኣረዲኡ። እዚ 
ዝኸውን ዘሎ፡ ሓደ ሰሙን ድሕሪ እቲ 
ኵናት ምብርዑ እዩ። ንሱ ናብ ሩስያ 
ኣብ ዝበጽሓሉ፡ ምስ ፕረዚደንት ፑቲን 
ተራኺቡ፡ ብዛዕባ እቲ ኵናት ብሰላማዊ 
መንገዲ ዝዓርፈሉ መዳይ ከምዝዘተየን 
ፑቲን ብወገኑ ናይ ሰላም ድሌታት 
ከምዘርኣዮን ገሊጹ። ቤነት ከም ዝበሎ፡ 
ንሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ፈረንሳ፡ 
ጀርመንን ዓባይ ብሪጣንያን ከይተረፈ 
ኣብቲ ጕዳይ ከተሓባብር ሃቂኑ ነይሩ። 
ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ልኡኻት መንግስቲ 
ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ጎመል እትበሃል 
ከተማ ቤላሩስ፡ ዝርርብ የካይዱ ነይሮም።
 ናፍታሊ ቤነት፡ ኣብቲ ንኽልቲኤን 

ሃገራት ንምሽምጋል ዘካይዶ ዝነበረ ጻዕሪ፡ 
ፑቲንን ዘለንስኪን ኣገደስቲ ሕድገታት 
ክገብሩ ጽቡቕ ድሌት ኣርእዮሞ ከምዝነበሩ 
ገሊጹ። ብወገን ፕረዚደንት ቭላድሚር 
ፑቲን፡ ክልተ ዓበይቲ ሕድገታት ከም 
ዝገብር ቃል ከምዝኣተወሉ ናፍታሊ ቤነት 
ይጠቅስ። 
እቲ ቐዳማይ፡ ንፕረዚደንት ቭላድሚር 

ዘለንስኪ ከም ዘይቐትሎ ቃል ኣትዩሉ። 
እቲ ኻልኣይ ዝገበሮ ሕድገት ድማ፡ ነቲ 
ንዩክረይን ዕጥቂ ክትፈትሕ ኣለዋ ዝብል 
ጽኑዕ መርገጺኡ ከልዕሎ እዩ ነይሩ።
 ቨሎዲሚር ዘለንስኪ ብወገኑ፡ ሃገሩ ኣባል 

ኔቶ ክትኸውን ጠለብ ከም ዘየቕርብ ቃል 
ኣትዩሉ። ከም ርድኢት ናፍታሊ ቤነት፡ 
ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ 

ክትኸፍት ዝቐሰበ እዚ ምኽንያት’ዚ 
ነይሩ።
 ናፍታሊ ቤነት፡ እቶም ሕድገታት 

“ንኽልቲኦም ወገናት ዓበይቲ 
ስጕምቲታት” ንስምምዕ ሰላም ከም ዝነበሩ 
ይገልጽ። “ክልቲኦም ወገናት ምቍራጽ 
ተጻብኦ ክገብሩ እምብዛ ህንጡያት 
ነይሮም” ድማ ይብል። ንሱ፡ ኣቀራርባ 
ፑቲንን ዘለንስኪን ንዘተ፡ “ኣዝዩ ግባራዊ” 
ከም ዝነበረ ይምስክር።
 ኣብቲ ንሱ ዘካይዶ ዝነበረ ጻዕሪ፡ ብዛዕባ 

ግብረ መልሲ ምዕራባውያን መራሕቲ 
ኣመልኪቱ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል 
ነበር ናፍታሊ ቤነት፡ እቲ ኲናት ድሕሪ 
ምውልዑ፡ “ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ 
ብሪጣንያ ዝነበረ ቦሪስ ጆንሰን፡ ንዝያዳ 
መሰረታዊ ስጕምትታት ክምጕት እንከሎ፡ 
ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዊል ማክሮንን 
ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝን ግን 
ዝያዳ ግብራውያን ነይሮም። ብመንጽሩ 
ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 
ንኽእልቲኡ ኣቀራርባታት ይድግፍ 
ነይሩ።” ብምባል ኣዘኻኺሩ።
 ቤነት ወሲኹ፡ “ንዓይ ከም ዝመስለኒ 

ብወገን ምዕራባውያን ንፑቲን ንምጥቃዕን 
ኣብ ልዕሊኡ ዝያዳ ኣጥቃዒ ኣቀራርባ 
ክኽተሉን ሕጋዊ ውሳነ ነይሩ እዩ። … 
ኣብ ከምዚ ኵነታት እየ ናብ ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ ዝተመለስኩ። 
ከም ቃሕታይ ኣይኰንኩን ዝሰርሕ 
ዝነበርኩ። ነፍሲ ወከፍ ዝገብሮ ዝነበርኩ፡ 
ክሳብ መወዳእታ ዝርዝር ምስ ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ፡ ጀርመንን ፈረንሳን 
እተወሃሃደ እዩ ዝነበረ።” ብምባል እዩ 
ዝሕብር።
ቤነት ብስቱር ንሩስያን ዩክሬንን 

ንምቅርራብ ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋን 
ዝዓበየ ብድሆ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዘይኮነ፡ 
ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ከምዝገጠሞ እዩ 
ዘቃልዕ። “ብመሰረቱ ንጻዕረይ ዓንቂጾምዎ 
እዮም። ከም ርድኢተይ፡ ጌጋ ውሳነ 
እዮም ወሲዶም። ንድሕሪት ተመሊስካ 
እንኽትግምግሞ ዝበለጸ ኣማራጺ’ዩ ነይሩ” 
ብምባል ኣገንዚቡ። “ንዓይ ሓደ ምጕት 
ኣለኒ። ንሳቶም እንተ ዘይሓልኵኒ ነይሮም፡ 

ኣብ ኵናት ሩስያን ዩክረይንን ኣብ ጕዳይ 
ምቍራጽ ተጻብኦታት ኣብ ሓደ መዕለቢ 
ምበጻሕና ነይርና” ኢሉ። 
 እቲ እስራኤላዊ ፖለቲከኛ ነበር፡ ኣብ 

ዘካየዶ ቃለ-መጠይቕ፡ ስለምንታይ ንሱ 
ኣብ ሰላማዊ ዘተ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሐን 
ኣብ ጕዳይ ሩስያን ዩክሬንን ንገዛእ ርእሱ 
ከም ዘይሻራዊ ከም ዝቘጽራን ዝምልከት 
ሕቶ እውን ቀሪብሉ ነይሩ።  
ናፍታሊ ቤነት፡ “ኣመሪካውያን ከም 

እተጸበይዎ … ንሕና ኩላትና ኣብ ጐድኒ 
ዩክሬን ደው ክንብል እዩ ነይሩ። ከምዚ 
ምግባር ግዳ፡ ንሃገራዊ ረብሓ እስራኤል ከም 
ዘይኰነ እየ ዝኣምን። ንዓይ ዝያዳ ዘገድሰኒ 
ከኣ፡ ረብሓታት እስራኤል እዩ … 
እወ ረብሓ ህዝበይ ብቐዳምነት እሰርዖ” 
ብምባል ኣብቲ ጉዳይ ሃገሩ ማእከላይ 
መርገጺ ክትወስድ ከምዝመረጸት ኣነጺሩ። 
ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬን ዝካየዱ 

ልዝባት፡ ብድሕሪ ጻዕርታት ቤነት እውን 
ደው ኣይበሉን። ኣብ ወርሒ መጋቢት፡ 
ሰብ መዚ ሩስያን ዩክረይንን ኣብ ከተማ 
ኢስታንቡል - ቱርኪ ተራኺቦም ነይሮም 
እዮም። ብመንገዲ ማንዛ(ቪድዮ ኮንፈረንስ) 
እውን ምይይጦም ቀጺሎም እዮም። 
ሰበ ስልጣን ሕቡራት መንግስታት 

ኣመሪካ ነበር፡ ን‘ፎረይን ኣፈየርስ’ (Foreign 
Affairs) ብመሰረት ዝገለጹዎ፡ ልኡኻት 
ሩስያን ዩክረይንን ኣብ መቓን ግዜያዊ 
ውዕል ተሰማሚዖም ነይሮም እዮም። ሰብ 
መዚ ሩስያ፡ እንተላይ ፕረዚደንት ፑቲን፡ 
ብድሕሪ ርክብ ኢስታንቡል ስምምዕ 
ክግበር ድሌት ከምዘለዎም ብወግዒ 
ገሊጾም እዮም። 
የግዳስ፡ እቶም ልዝባት ኣብ መውዳእታ 

ብድሕሪ ማእለያ ዘይብሎም ጸቕጥታት 
ምዕራባውያን ፈሺሎም እዮም። ቀዳማይ 
ሚኒስተር ብሪጣንያ ነበር፡ ኣብ ወርሒ 
ሚያዝያ 2022 ናብ ክየቭ ብምኻድ፡ 
ንዘለንስኪ ምስ ሩስያ ከይዛተ ተማሕጺኑዎ። 
ከም ጸብጻብ ‘ዩክረይንስካ ፕራቭዳ’ 

(Ukrainska Pravda)፡ ዋላ እኳ ዩክረይን 
ነቲ ውዕል ምስ ሩስያ ክትኽትም ድልውቲ 
እንተ ነበረት፡ ደገፍቲ ክየቭ ዝዀና 
ምዕራባውያን ፍቓደኛታት ኣይነበሩን። 
ኣብ መወዳእታ እታ ወርሒ፡ ሚኒስተር 

ወጻኢ ቱርኪ መልቩት ካቩሶግሉ ከም 
ዝበሎ፡ ገለ ኣባላት ኔቶ ንሩስያ ከዳኽማ 
ክብላ እቲ ኵናት ክናዋሕ ድሌት ኣለወን። 
መልቩት ካቩሶግሉ ምስ ቴለቪዥን 
ሲኤንኤን ኣብ ዝግበሮ ቃል መሕትት፡ 
“ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ድሕሪ ዝተኻየደ 
ዝርርብ ልኡኻት ሩስያን ዩክረይንን፡ እቲ 
ኵናት ክንድዚ ክናዋሕ እዩ ኢልና 
ኣይሓሰብናን ነይርና። … የግዳስ፡ ኣባላት 
ኔቶ ድሕሪ ዘካየዳኦ ኣኼባ፡ ኣብ ውሽጢ 
ኔቶ ዘለዋ ገለ ሃገራት ነቲ ኵናት ክናዋሕ 
ድላይ ከም ዘለወን ክግንዘብ ክኢለ። ነቲ 
ኵናት ኣናዊሐን ንሩስያ ንምድኻም እዩ 
ዕላማአን። ንዩክረይን ፋዕራ የብለንን” 
ከምዝበለ ይፍለጥ። 
ኣብ ወርሒ ሕዳር፡ ካብ ናይ ቀረባ 

መሓዙት ረሲፕ ጣዪብ ኤርዶጋን ዝኾነ 
ምክትል ኣቦ-መንበር ሰልፊ ፍትሕን 
ልምዓትን ቱርኪ (ገዛኢ ሰልፊ ዘሎ እዩ) - 
ኑማን ከርተልመስ፡ ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ሩስያ 
ክትዳኸመላ ብምድላይ ኵናት ሩስያ-
ዩክረይን ክምጠጥ ትሰርሕ ምህላዋ እዩ 
ዝኸስስ።
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ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ ሃለቃ)

ፈንቅል፡ ስርሒት መቓልሕ ወጋሕታ!

‘ፈንቅል’  ሓይሊ ህላወ ናጽነት ህዝቢ 
ኤርትራ ዘቃልሐ ስርሒት እዩ። ሎሚ 
ምድረ-ሰማይ ምስ ወግሐ ንኸተማ ምጽዋዕ 
ወሪድካ፡ ብናጽነትን ፍስሃን ጉዳይ ዋኒንካ 
ከተሳልጥን ክትዓምምን ባህታ’ዩ ዝወርሰካ። 
ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክትዛናጋዕ፡ 
ህያብ ባህርያዊ ትሕዝቶ ጸጋታቱ 
ክትካፈልን ከተስተማቕርን ዓቢ ትዕድልቲ 
እዩ። ጠጥዕሙን ጸጽብቑን  ከተዐልል 
ኣዚዩ እዩ ዝምስጠካ። ይኹን ድኣምበር፡ 
ነቲ ጥዑም ከተስተማቕሮ ነቲ መስተርሆት 
ካብ’ቲ ሕሰምን መከራን ፈሊኻ ከተለልዮ 
ምእንቲ ነቲ ናብ ናጽነት ዘብጽሐ መሪር 
ቃልሲ ተመሊስካ ክትዝክሮ ግቡእ እዩ። 
ከምኡ ምስ ትገብር’ዩ ድማ ጣዕሚ 
መቐረት ምጽዋዕን ከባቢኣን ዝርደኣካ። 
ቅድሚ 33 ዓመታት ልክዕ ከም’ዚ 

ቅነ’ዚ፡ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ብመሬት፡ 
ባሕርን ኣየርን እሳተ-ጎመራዊ ኣጽዋር 
ተኻዓይዋ ነበረ። መላእ ምድረ ሰምሃር፡ 
መላእ ሓርነት ዘዳመጸሉ ደሃይ ወጋሕታ 
ስለዝነበረ - ስርሒት ፈንቅል።  እዚ 
ጓዛሚ ብስራት ድማ፡ መኸተምታ ዕምሪ 
ጸላኢ ዘቃለሐ እዩ። ዋጋ ተጋዳላይ ህዝባዊ 
ግንባር፡ 
ዋጋ ናይ’ቲ  ንነዊሕ ዓመታት ኣብ በረኻ 

ዝኸፈሎን  ከርተት ዝበለሉን ድማ እዩ።  
ኣርዑት ከውታ ደርዒሙ ጻማ ጅግንነቱ 
ዝሓፈሰሉ  በርቃዊ ስርሒት እዩ  - 
ፈንቅል።
    ናይ ሎሚ ዓመት  መበል 33  

ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ፡ “ፈንቅል 
ጽኑዕ መብጽዓ” ኣብ ትሕቲ ዝብል 
ቴማ’ዩ ብምዕሩግ ኣገባብን መዓርግን 
ክብዓል ቀንዩ። ቀዳም  11 ለካቲት ኣብ 
ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ሓደ ካብቲ በዓል 
ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምምዕራግ 
ዝተዳለወ ዝዓበየ መደብ እንተነይሩ፡ 
ምርኢት ካርኒቫል እዩ። እዚ ካርኒቫል፡ ካብ 
ጋራጅ መንግስቲ ማለት ብሎኮ መቓብር 
ሓርበኛታት ምጽዋዕ  ተበጊሱ፡ ሕንጥብሎ  
ሓሊፉ፡ ከባቢ ኣዲስ-ኣለም ንጸጋም ሓዲጉ፡ 
ብወገን እንዳ ኤሪቴል ኣቢሉ፡ ብማእከል 
እንዳ-ኣውቶቡስ ሰንጢቑ ፡ ብሲነማ ስጋለት 
ተጠውዩ፡ ብቐጣን ስጋለት  ሓሊፉ፡ ናብ 
ሓወልቲ ታንክታት ጥዋለት ብምምራሕ 
ዝተዛዘመ ዓርሞሸሽ ምርኢት እዩ። እዚ 
ምርኢት’ዚ፡ ብሰልፊ ህዝብን ኣጋር 
ሰራዊትን ተሰንዩ፡ ኣብ ዓበይቲ በጣሓት 
ብዝተሰቕሉ መንእሰያት’ዩ ብውዕውዕ 
መንፈስ ተኻይዱ። እቶም ኣብ በጣሓት 
መካይን ዝተሰቕሉ መንእሰያትን ህዝብን 
ንመኸተን ሓይልን ህዝቢ ኤርትራ 
ብዘንጻባርቑን ወኒ ብዝቕስቅሱ ውዕውዓት 
ሃገራዊ ደርፍታት ተሰንዩ’ዩ  ዝጓዓዝ 
ነይሩ። እቲ ንጽንዓትን ጅግንነትን ህዝባዊ 

ሪፖርታዥ 

ሰራዊትን ከምኡ’ውን ንመኸተን ውርሻን 
መንእሰያት ሓይልታት ምክልኻል 
ኤርትራን፡ ንጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ንሓድነትን ፍቕርን ብሄራትና 
ዘጉልሕ ትሕዝቶ ካርኒቫል፡ ኣብ 
ወሰናስን ጽርግያ ኮይኑ ንዝዕዘብ ዝነበረ 
ህዝቢ ምጽዋዕ ሰብኣይ ሰበይቱ፡ መንእሰዩን 
ቈልዕኡን ብስምዒት ከምዝዘልል ገይሩዎ። 
ገሊኡ የጣቕዕ፡ ገሊኡ ተሃኒኑ ብሓጎስ 
ዝዕዘብ፡ ገለ ድማ ናብቲ ሰልፊ ተሓዊሱ 
ክዕልልን ክስዕስዕን’ዩ ተራእዩ። ኣብቲ 
ካርኒቫል መወዳእታ ኣብ ዘዐረፈሉ ድማ፡
ካብ ውሽጥን ወጻእን ዝተሳተፉ ነጋድያን 
ናይቲ ጽምብል፡ ምስ ህዝቢ ከተማ 
ምጽዋዕን ሓይልታት ምክልኻልን ኣብቲ 
ሰጣሕ ጎልጎል ሓወልቲ ጥዋለት ብናይ 
ሓባር ጓይላ ሓቢሮም በዓሎም ጸምቢሎሞ።  
ኣብቲ ዕለት ብንግሆኡ፡ ኣብ ሰዓታት 

ወጋሕታ፡ ብርክት ዝበሉ ሰበ-ስልጣን 
መንግስትን ግንባርን፡ ኣዘዝቲ ሰራዊትን 
ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ብምኽንያት መበል 33 
ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ፕረዚደት 
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብወተሃደራዊ ሰልፊ 
ተሰንዩ ኣብ ሓወልቲ  ሰማእታት 
ጥዋለት ኣኽሊል ዕንበባ ኣንቢሩ። 
እቲ ብልዑል ድምቀትን ሱታፌን ህዝቢ 

ዝተኻየደ  ጽምብል ስርሒት ፈንቅል፡ 
ብዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ጉጅለ 
ባህልታት ኣብ ጎደና ስጋለት ንኣሽሓት 
ነጋድያን’ዚ በዓል ከዘናግዓ ቀንየን። ህዝቢ 
ድማ ሓቢሩ ብሓጎስን ስኒትን በሪኹ 

ብዝለዓለ በዓሉ ጸንቢሉ። ናይ ሎሚ 
ዓመት’ዚ በዓል ዝተፈለየ ትሕዝቶታት 
ሓቚፉ’ዩ ተኻይዱ። ሓደ ካብኡ ድማ 
ምስትምቃር ጸጋታት ባሕርና  ኮይኑ፡ ካብ 
ዳህላክ ሆቴል ተበጊሱ ናብ ደሴት ሽኽ - 
ስዒድ ከይዱ ገርጉሶም በጺሑ ናብ ሆቴል 
ዳህላክ ዝምለስ’ዩ ነይሩ። ኣብ’ቲ ኣማኢት 
ነጋድያን ዝተሳተፍሉ ምስትምቓር ካብን 

ናብን ሃብታምን ዘይተበከለን መሳጢ 
ባሕሮም እናተቛደሱ እዮም ብጀላቡ 
ክዘናግዑን ዝኽሪ’ዚ ቅንያት ዝሓቖፎ 
ምስጢር ታሪኽ ክካፈሉን ቀንዮም።  
ብተወሳኺ፡ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 
ንምኹላዕ፡ ስፖርታዊ ውድድርን  
ቅድድም ብሽግለታ ኣብ ኲትምያን፡
ኩዕሶ እግርን ሰኪዐትን፡ ጉያ እግርን 
ሰደቓ ቴንስን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ 
ትምህርቲ ምጽዋዕ፡ ከምኡ’ውን ውድድር 
ምሕንባስን ኵዕሶ መርበብን ኣብ መንጎ 
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ 
ገማግም ገርግሱም ብውዕውዕ መንፈስ 
ተሳላሲሉ።  
ከም ኣካል ናይቲ “ፈንቅል ጽኑዕ 

መብጽዓ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 
8 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ወደባዊት ከተማ 
ምጽዋዕ ክቐርብ ዝቐነየ መደባትን ባህላዊ 
መሳናድኦታትን፡ ብ11 ለካቲት ድማ 
ወግዓዊ ጽንብል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 
ሰዓት 4፡30 ድሕሪ ቐትሪ’ዩ ኣብ 
ውሽጢ ባጽዕ (ርእሲ-ምድሪ) ተኣንጊዱ።
 ኣብ’ቲ ሚኒስተራት፡ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ 

ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ 
ነጋድያን ፈንቅል፡ ከምኡ’ውን ህዝቢ 
ከተማ ባጽዕ ዝተሳተፍዎ መደብ፡ ኣደ-
መንበር ኣወሃሃዲት ሽማግለ በዓላት፡ 
ወ/ሮ ዘይነብ ዑመር ኣብ ዘስምዓቶ ቃል፡
” እቲ ብብሉጻት ሓርበኛታት ንስርዓት 
ደርግ ኣንበርኪኹ ሓርነቱ ዘረጋገጸ ጅግና 
ህዝቢ ኤርትራ፡ ንበዓል ዝኽሪ ስርሒት 

ፈንቅል  ኣብ ዝበረኸ ቦታ ኮይኑ የብዕሎ 
ብምህላው ክብርን ሞስን ንሰማእታቱ“ 
ድሕሪ ምባል፡ “ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ 
እምበኣር ዋጋን ጉዕዞን ናይ’ቲ ነዊሕ 
ዓመታት ዝወሰደ ሰውራዊ ቃልሲ ህዝቢ 
ኤርትራ መዛዘሚ እዩ። ንሳ ብምቕጻል፡ 
”ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ 
ንጥፈታት’ዚ በዓል፡ ከም ሽልማት ፈንቅል፡ 

ምስትምቓር ጸጋታት ባሕሪ፡ ደምበ 
ህጻናትን፡ ቁሸት ትምህርትን.... ወዘተ 
ዝብል መደባት  ስለዝተዳለወ፡ ናይ ሎሚ 

ዓመት  በዓል ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 
ካብ’ቲ ፍሉይ ዝገብሮ  እዩ” ክትብል 
ሓቢራ።  ወ/ሮ ዘይነብ  ኣብ መወዳእታ፡ 
“ንጥፈታት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 
ብክብ ዝበለ ኣገባብ ንኽሓልፍ ዝጸዓቱ 
ኣካላት መንግስትን ግንባርን፡ ኣብ ንኡስ 
ዞባ ባጽዕ ዝርከባ ኩለን ትካላት፡ ሓይልታት 
ምክልኻል ኤርትራን፡ ስነ-ጥበባውያንን  
ስፖርታውያንን ዝገበርዎ ልዑል 
ኣስተዋጽኦ፡ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን 
በዓሎም ንኸማዕርጉ ዝተሳፉ ነጋድያን 
ፈንቅልን ድማ፡ መጒሳ። 
  ንዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዘዛኻኽሩ 

ዝተፈላለዩ ዓሚቝ ትሕዝቶ ዘለዎም 
ሕብራውያን መደባት እናቐረበ እንከሎ 

ድማ፡ ነቲ ረዚን ኣጋጣሚ ኣመልኪታ 
ቃል ዘስምዐት ኣማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ 
ቀይሕ ባሕሪ ወ/ሮ ኣስመረት ኣብርሃ እያ። 
ንሳ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል፡ “ስርሒት ፈንቅል፡
ጥበብ ስልትን  ውህደትን ህዝባዊ ሰራዊት 
ብሓፈሻ ምድረ-ማያዊ ስትራትጅያዊ 
ኲናት ህዝባዊ ግንባር ከኣ ብፍላይ ብግብሪ 
ዝተራኣየሉ መስተንክራዊ ፍጻሜ ብምዃኑ 
ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዓመት መጸ 
ብድምቐት ከም ዝዝክሮ ብምሕባር፡ ናይ 
ሎሚ ዓመት ዝኽሪ መበል 33 ዓመት 
ስርሒት ፈንቅል ኣብ ትስፍው  መደረኽ 
ይበዓል ብምህላው ፍሉይ ከም ዝገብሮ 
ሓቢራ። 
ጸላእትና ብደገፍ ኣሸቐልቶም ኣብ 

ልዕሌና ዝኸፈትዎ ኲናት ንምብዳህ 
ዝተራእየ ጅግንነትን ብህዝብን ዝተንጻባረቐ 
ኣበርክቶን ምትብባዕን ንሓዋሩ ከም 
ሓወልቲ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ 
ዝሰረጸ ዘሐብንን እናሓደረ ዝሕይልን 
ዝኹልዕን ሃገራውነት ብምዃኑ ናብ 
ተካእቲ ወለዶታት ብግቡእ ክሳጋገር ድማ 
ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ። ንሳ ኣብ መወዳእታ፡ 
ብመስዋእቲ ብሉጻት ጀጋኑ ዝተረኽበ 
ዓወት ረዚን ሓላፍነት ከም ዘሰክም ድሕሪ 
ምግላጽ፡ ነቲ መደብ ዕውት ንኽኸውን 
ዝጸዓቱ ኩሎም ትካላት መንግስትን 

ግንባርን፡ ህዝብን ውል-ሰባትን ብስም 
ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 
ኣመስጊና። እቲ ብቐጥታ ብኣገልግሎት 
ተለቪዥን ኤርትራ ዝተመሓላለፈ 
መደብ፡ ኣብ ምምጻእን ምዕቃብን ናጽነት 

ኤርትራ ቅያ ዝሰርሐ ሰራዊት ሓይልታት 
ምክልኻልን፡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን 
ንጽንዓቱን ሓድነቱን፡ ንዓቅሉን ትዕግስቱን፡ 
ንሞራሉን ተወፋይነቱን፡ ከምኡ’ውን ንሓያል 
መኸትኡን ዓወታቱን ዝገልጹ ዝተፈላለዩ 
ብርክት ዝበሉ መሰጥቲ ሃገራዊ ደርፍ ታት፡ 
ግጥምታት፡ ሙዚቃዊ ድራማ.....ዝሓዘለ 
ንሕብረ-ብሄራትና  ዘጉልሕ መደባትን 
ቀሪቡ። እቲ መደብ ድማ፡ ብጉጅለ ባህሊ 
ኣውካን ናይ ሓይሊ ባሕሪን ገዳይምን 
መንእሰያትን ስነ-ጥበባውያን ሃገርና ክሳብ 
ሰዓት 7፡20 ድ/ቐትሪ  ዝቐረበ’ዩ ነይሩ። 
ብፍላይ ነቲ ተኣምር ዝሰርሕ ዘሎ ወራሲ 
ክብርታቱ ታሪኹን ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ፡ 
ኣብ ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት ቁጠባዊ 
ሓርነትን ምኽባር ልኡላውነትን ንዘርእዮ 

ዘሎ ተወፋይነትን ሓርበኝነትን ዘጕልሕ ስነ-
ጥበባዊ መደባት’ዩ ነይሩ። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ባህላዊ መሳናድኦታት ናይዚ ጽምብል 
ድማ፡ ህዝቢ በዓሉ ብኽብሪ ንምሕላፍ 
’ዓሽ’ እናበለ ብኽቱር ሃገራዊ ፍቕሪ ናብ 
መድረኽ እናደየበ ብወኒ ሓጎሱ ክገልጽ 
ተራእዩ።  
 እቲ ብዝኽረ ሰማእታት ፈሊሙ፡ 

ብመራሕቲ መደብ ስነ-ጥበበኛ ምስግና 
ተኽላይ (ዋርሳይ)ን ሪሃም ሳልሕን ክእለ 
ዝወዓለ፡ ወግዓዊ  ጽንብል ድማ፡ ኣማስያኡ 
ብሃገራዊ መዝሙር ተዛዚሙ። 
ዓወት ስርሒት ፈንቅል፡ ውጽኢትን 

ድምርን ተመኩሮ ናይ ኩሎም እቶም 
ክብረት ህዝብን ሃገርን ንኽረጋገጽ 
ዝተኻየዱ ዓበይቲ ስርሒታት እዩ። ናብ’ዚ 
ሎሚ ዘለናዮ ደረጃ ንምብጻሕ ዝተራእየ 
ጽንዓትን መስዋእትን ህዝቢ ኤርትራ ድማ፡ 
መዳርግቲ ኣልቦ እዩ። ብተወሳኺ ሰንበት 
12 ለካቲት ኣብ ዝቐጸለ መደብ፡ ዝኽሪ 
ስርሒት ፈንቅል ንምድማቕ ህዝቢ ከተማ 
ባጽዕ በብኸባቢ ምምሕዳሩ ኮማዊ- ዳሳት 
ብምውዳብ ንበዓሉ ብዝግባእ ንምብዓል 
ብድሙቕ ህዝባዊ ጓይላ ጸንቢሉ። ኣብ 
ቅርዓት ስኒትን ፍቕርን ደቂ ሓደ ልቢ 
ዓሲሉ ድማ፡ ነቲ ዘሕለፎ  መሪርን ሕሱምን 
መዋእል እናዘከረ ብሓደ ሓጎሱን ናጽነቱን፡ 
ሰላሙን ሓድነቱን ጸምቢሉ።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ካብ ወላዲተይ ነፍ/ምጽላል መኮነን መዘንግያ ብውርሲ ዝረኸብክዎ ኣብ ምም/ን/
ዞባ 4ተ ኣስመራ ዞባ 07 ምም/ 18 ጎደና ደገ/ተስፋማርያም ቁጽሪ ገዛ 48 ዝርከብ 
ስፍሓት 46.64 ት/ሜትሮ ብኮምሽን ኣባይቲ ዋንነት ደብተር ቁጽሪ 105409 
መወከሲ ቁጽሪ 111374 ብስም ወላዲተይ ዝተመዝገበ ኣብ ውሽጡ ቀንዲ 2ተ 
ሓጋዚ ሓደ ክፍልታት ዝተሰርሓሉ ብውርሲ ዝረኸብክዎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ገዛ ናብ ስመይ ክመሓላለፈለይ ስለዝደለኹ፡ እቃወም እየ ዝብል እንተሎ ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ (ሓደ ወርሒ) 
ኣብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ንብረት (ካዳስትራል ኦፊስን) ይቕረብ።

መልኣከ ገብረመስቀል ሓደገ

ኣነ ፓውላዬን ስኮታ ወራሲት ነፍ/ለተንስኤ ህያቡ ዝኾንኩ፡ ነቲ ኣብ ዞባ ማእከል 
ከታማ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ቲራቮሎ ፕሎት 28 ፓርሰል 15 ዝርከብ ብሚኒስትሪ 
መሬትን ማይን ኣከባብን ብመለለይ ቁጽሪ ንብረት 1/010873/1 ብዕለት 12/2/2016 
ዓ.ም ብስም መዋቲት ወላዲተይ ነፍ/ለተንስኤ ህያቡ በየነ ተመዝጊቡ ዝተረጋገጸ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ብውርሻ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም 
እንተሎ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ 
ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን ይቕረብ። 
ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ፡ ሰነዳተይ ኣቕሪበ ጉዳየይ ከፈጽም ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ፓውላዬን ስኮታ

ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና 173-3 ዚፕ ኮድ 1A173 ቁ.ገዛ 11 
ፕሎት 26 ፓርሰል B ዝርከብ ኣብ ቤ/ጽ/ካዳስተር ብቁ.ንብረት 1BRASM004661 
ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ ስለዝሸጥኩዎ’ሞ ናብ ስም ዓዳጊ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ 
ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ 
ቤት-ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ (ይግባይ ተባሂልሉ 
እንተኾይኑ) ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ 
ካድስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳተይ ኣቕሪበ 
ጉዳየይ ክፍጽም ምዃነይ እሕብር።

ኣቶ ዮናስ የዕብዮ

ንሕና ወ/ሮ ኣብርሀት ገብረመድህን ደብሩ+3 ነቲ ኣብ ኣስመራ-ን/ዞባ ሰምበል (ከባቢ 
ዒላ ጎሎም)-ፕሎት 12-ፓርሰል C-ዚፕ ኮድ 1A835-ጎደና 835-18-ቁ.ገዛ 4 ዝርከብ፡ 
ብስምና ብሓባር ብናይ ክፍሊ ቤ/ጽ ካዳስተር ቁ.ንብረት 1BRASM018514/0 
ዝተመዝገበ፡ ኣብ 100 ት/ሜ ዝተደኮነ ተራ-ገዛ ንኣቶ ጠዓመ ተኽለማርያም 
ጋሻዝጊ ስለ ዝሸጥናዮን፡ ናብ ስሙ ከነመሓላልፎ ስለዝደለናን፡ ዝቃወም እንተሎ 
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ 
ኖታሪን ቤ/ጽ ክፍሊ ካዳስተርን መአገዲ ትእዛዝ የቕርብ። እንተዘይቀሪቡ ግን 
መስርሕ ምትሕልላፍ ስም ዋንነት ከም ንፍጽም ነፍልጥ ኣለና።

ወ/ሮ ኣብርሀት ገብረመድህን ደብሩ +3
ብወኪል ኣቶ ዳዊት ገብረመድህን ደብረጼን

ንሳልሳይ ጊዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ
 

ቤ/ጽ/ጨ/ሚኒ/ትም/ዞባ ማእከል ኣብ ናይ 2022/2023 ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ባህላዊ ንጥፈታት 
ንብሉጻት ተማሃሮ ን1ይ ን2ይን ን3ይን ደረጃ ንዝወጽኡ ተማሃሮ ናይ ስረ፡ ካምቻን ካራቫታን ናይ ቦርሳ 
ሽልማት ብልጫ ኣጫሪቱ ክዕድግ ስለ ዝደለየ ተጫረትቲ ይዕድም። 

ተ 
ቁ

ዓይነት ንብረት /DECRIPTION/ ሕብሪ ክዳን            
ስረ    ካምቻ  ካራቫታ   

መዓቀኒ ብዝሒ

1 1ስረ፡ ካምቻን ካራቫታን ንመባእታ ደረጃ ግርጆ  ቡናዊ   ጸሊም      ሴት 40

2  ስራ፡ ካሚቻን ካራቫታን ንማእከላይ ደረጃ  ግርጆ ቡናዊ   ጸሊም   ሴት 40

3  ስራ፡ ካሚቻን ካራቫታን ን2ይ ደረጃ  ግርጆ  ቡናዊ   ጸሊም   ሴት 40

4 ቦርሳ ንመባእታ ክፍሊ ደረጃ ትራቨሊንግ ባግ ዝዓይነቱ (ቦርሳ) ፍቕዲ 27

5 ቦርሳ ንመባእታ ክፍሊ ደረጃ ትራቨሊንግ ባግ ዝዓይነቱ (ቦርሳ) ፍቕዲ 27

4 ቦርሳ ንይ 2ይ ደረጃ ካብ 9-11 ክፍሊ  ትራቨሊንግ ባግ ዝዓይነቱ (ቦርሳ) ፍቕዲ 27

ተጫራቲ ከማልኦ ዘለዎ 

1. ናይ 2019 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ፡ 2021 ክሊራንስን ናይ ታሲራ ፎቶ ኮፒን የቕርብ። 
2. ንመኽበሪ ጨረታ ዝኸውን ተመላሲ ትሕጃ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ CPO የትሕዝ። 
3. ተጫራቲ ዘይምለስ ሓምሳ ናቕፋ ብምኽፋል ሰነድ መብርሂ ጨረታ ይመልእ። 
4. ተጫራታይ መርኣዪ (ሳምፕል) ዝኸውን ናይ ስረ፡ ካምቻን ካራቫታን ጨርቂ፤ ከምኡ’ውን 
5. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸኣሉ ዕለት ጀሚሩ ን05 (ሓሙሽተ) መዓልታት ክፉት 
ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ኣብ ስራሕ ሰዓታት ሰዓት ዓሰርተ ቅ.ቀ ተጫራቲ ወይ’ውን ሕጋዊ ወኪል ኣብ 
ዝተረኽቡሉ ይኽፈት። 
6. ጨ/ሚኒ/ትም/ዞባ ማእከል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ናይ ምስራዝ መሰሉ 
ዝተሓለወ እዩ። 

ጨ/ሚኒ/ትም/ዞባ ማእከል

ሸሪዓ ዞባ ማእከል ኣስመራ

በናት ኣሕመድ ኖራይ፡ በዓል ቤተይ 
ሑሴን ኑሩ ሓሰን ኣብ 2010 ምስ ጠፈአ 
ደሃይ ስለዘይብለይ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን1/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ባንክ ኣባይትን 
ንግድን ኤርትራ ብፍ/ሰ/ዕዳ ኣቶ ኣብርሃም 
ዮውሃንስ ኣስገዶም ዘሎ ናይ ሲቪል 
ክርክር ጉዳይ፡ ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ኣብርሃም 
ዮውሃንስ ኣስገዶም ብኣድራሽኦም ክርከቡ 
ስለዘይከኣሉ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተጸዊዖም 
ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.40 ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም ጉዳይዮም ኣብዘየዉሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ወ/ሮ ፌቨን ፊንሃስ ዘርኣዮሃንስ፡ ስም ኣደይ 
ምልእተ ወልደስላሴ ምባል ተሪፉ፡ ተበርህ 
ፊንሃስ ዘርኣዮሃንስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማእከል 
ከተማ

ቪቶርዮ ኡልደሪኮ ወኪል ሚኪኤል 
ኡልደሪኮ፡ በዓልቲ-ቤተይ ብርሃን ተስፋይ 
መንግስትኣብ ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ኣቶ ስምኦን ተስፋይ ወልደዳዊት፡ 
ወለደይ ተስፋይ ወልደዳዊት 
ተስፋሚካኤልን ኣኽበረት ክብሪ 
ነጋሲን ስለዝዓረፉ፡ ዝገደፉለይ ለበዋ 

ንብረቶም ዝኾነት ኪያ ዝዓይነታ ታክሲ 
ቁጽሪ ሰሌዳ ER-3A-0181 ቁ/ቻሲ 
KNADC-223236210670 ስለዝሃቡኒ፡ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ስምኦን ተስፋይ ወልደዳዊት፡ ወለደይ 
ተስፋይ ወልደዳዊት ተስፋሚካኤልን 
ኣኽበረት ክብሪ ነጋሲን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ 
ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዛይድ መሓሪ፡ ኣደይ ትርሓስ ኣባይ 
ተስፋይ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 1ሓፍተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ

ወ/ሮ ኣድያም የውሃንስ፡ ኣደይ ጉዕመሽ 
ነጋሽ ተስፋማርያም ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 7 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ገብረኪዳን ስብሃቱ ዑቕባዝጊ፡ 
በዓልቲ ቤተይ ሶፍያ ወልደገርግሽ ትኩእ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ዮኒ ጸጋይ ተኽለ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ብርሃነ ግደ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 

ወኪል ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ምሕረት ዑቕባዝጊ ሃብቱ፡ በዓል-
ቤተይ ተስፋይ ተስፋዝጊ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ሙሴ ጸጋይ ገብረስላሴ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዓብዱ ሰላም መሓመድ 
ሓጐስ፡ ተኸሳሲ ማኪና ናይ ደረቕ ጽዕነት 
ተሳሓቢት ዓይነታ ቪቨርቲ ሰሌዳ ቁጽሪ 
ER-3-01140T ቻሲ ቁጽሪ 25ቢ 451-
8-1891 ዝኾነት ሸጡለይ ናብ ስመይ 
ከየመሓላለፈለይ ኣድራሽኡ ስለዝጠፈኣኒ 
ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
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ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
ሃሪ ኬይን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ?ሃሪ ኬይን ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ?

ማድሪድ መሳርዓ ተደልድልስጳኛዊት ሪያል ማድሪድ ንሪቻርልሰንን 
ዱሳን ቭላሆቪችን ናብ መሳርዓ ንምጽንባር 
ዝርርብ ከም ዝጀመረት መርበብ 
ሓበሬታ ጎል ኣፍሊጣ። እዛ ጋንታ፡ ዱሳን 
ቭላሆቪች ካብ ጁቬንቱስ ንሪቻርልሰን 
ከኣ ካብ ቶተንሃም ተካእቲ ፈረንሳዊ ከሪም 
በንዘማ ክኾኑላ ብምሕሳብ’ያ ናብ በርናቡ 
ከተምጽኦም ትሓስብ ዘላ። ከሪም በንዘማ 
ዋላ’ኳ ክሳብ ምውዳእ እዚ ዓመተ ስፖርት 
ኣብ በርናቡ ከም ዝጸንሕ ርጉጽ እንተኾነ፡ 
ዕድሚኡ 35 ረጊጹ ብምህላዉ ግን ዘቕስን 
ኣይኮነን። ብዘይካ’ዚ፡ መስበርትታት እውን 
ድሮ ናይ 2022/23 ብቕዓቱ ክጸልዉዎ 
ብምጅማሮም፡ ሓለፍቲ ዕድጊ ማድሪድ 

ሓደሽቲ ውዑያት ኣእጋር ከናድዩ 
ግድነት’ዩ። በንዘማ ንሸሞንተ ጸወታታት 
ላ ሊጋ ኣብ ዝረሓቐሉ፡ ብራዚላዊ ሮድሪጎ 
እዩ ተካኢኡ ኮይኑ ጸኒሑ። ሮድሪጎ 
ግን፡ ቦታ በንዘማ ከም ኣብ ኣጸዋውታኡ 
ምቾት ከም ዝይፈጥረሉ’ዩ ዝገልጽ። ካብ 
ምርጫ ወጻኢ ኮይኑ ዘሎ ማሪያኖ ዲያዝ፡ 
ዝመጽእ ክራማት ካብ በርናቡ ክወጽእ 
ሓሊኑ ብምህላዉ ከኣ ማድሪድ ሓድሽ 
ተጻዋታይ ክትዕድግ ምዃና ርጉጽ’ዩ። 
ወዲ 23 ዓመት ቭላሆቪች ከምኡ’ውን 
ወዲ 25 ዓመት ሪቻርልሰን ንሃጓፍ ሪያል 
ማድሪድ ብልክዕ ክመልእዎ ዝኽእሉ 
ተጻወትቲ ምዃኖም’ዩ ዝእመነሎም። 

ሰርቢያዊ ዱሳን ቭላሆቪች ጋንታኡ 
ኢጣሊያዊት ጁቬንቱስ ብፊናንሳዊ 
ሕጽረት ትሳቐ ብምህላዋ ነዚ መስርሕ 
ምስግጋር ክቕበሎ ከም ዝኽእል’ዩ 
ዝንገር። እዚ ተጻዋታይ ማልያ ኤቨርተን 
ወድዩ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ’ውን 
ምስ ኣሰልጣኒ ካርሎ ኣንቸሎቲ ጽቡቕ 
ምርድዳእ ከም ዝነበሮ’ዩ ዝሕበር። በዚ ከኣ 
መስርሕ ምስግጋሩ ልዑል ናይ ምስላጥ 
ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብ ጉዳይ ሪቻርልሰን 
ግን ማድሪድ ዘይክሰልጣ ይኽእል’ዩ፣ 
ምኽንያቱ እቲ ተጻዋታይ ምስ ቶተንሃም 
ክሳብ 2027 ዝጸንሕ ውዕል ስለ ዘለዎ።

ኣርሰናል Vs ማንቸስተር ሲቲኣርሰናል Vs ማንቸስተር ሲቲስታድየም ኤምሬትስ ሎሚ ምሸት ሓደ 
ካብ ዝዓበዩ ጸወታታት ፕሪመር ሊግ 
እንግሊዝ ከአንግድ’ዩ። መራሒት ፕሪመር 
ሊግ እንግሊዝ ዘላ ኣርሰናል ምስታ ኣሰራ 
ትስዕብ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ናይዚ ዓመት 
ወሳኒ ጸወታኣ ከተካይድ’ያ። ጋነርስ ኣብ 
10 ግጥማት ፕሪመር ሊግ ንማንቸስተር 
ሲቲ ክትረትዓ ብዘይምኽኣላ ደገፍቲ 
ናይ’ዛ ጋንታ ሒዞሞ ዝጸንሑ ተስፋ 

ከይቍጸ ኣብ ዓቢ ሻቕሎት’ዮም ዝርከቡ 
ዘለዉ። እዚ ግጥም፡ ጽዋእ ፕሪመር ሊግ 
ንምዕታር ንዝካየድ ዘሎ ቅልስ ኣንፈት 
ክህብ ከም ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ 
ፕሪመር ሊግ ይሕብሩ። ኣብዚ ግጥም 
ኣርሰናል ምስ ትዕወት ሓደ ግጥም ተረፍ 
ከለዋ ንማንቸስተር ሲቲ ናይ ሽዱሽተ 
ነጥቢ ጋግ ክትገብረላ’ያ። ብሚካኤል 
ኣርቴታ ዝቕለሱ ተጻወትቲ ኣርሰናል ምስ 
ዝርትዑ ግን ጋንትኦም ድሕሪ ወርሒ 
ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ ግዜ 
መሪሕነት ፕሪመር ሊግ ብማንቸስተር 
ሲቲ ክምንጠሉ’ዮም። ኣርሰናል ኣብ 
ዝሓለፉ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ጸወታታት 
ዝኾነ ዓወት ከየመዝግበት’ያ ናብዚ ግጥም 
ትኣቱ ዘላ። ሓደ ካብኡ ከኣ ኣብ ግጥም 
ኤፍ ኤ ካፕ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ 
ዝገጠማ ስዕረት’ዩ። ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፉ 
10 ጸወታታት ፕሪመር ሊግ ንሲቲ 
ስዒራታ ኣይትፈለጥን’ያ። ኣብ ዝሓለፈ 
10 ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታታት፡ 

ኣርሰናል ሰለስተ ግዜ ንልዳት ማንቸስተር 
ሲቲ ክትደፍሮ ከላ፡ በንጻሩ ሲቲ ግን 26 
ሸቶታታት ኣብ ልዳት ኣርሰናል የዕሪፋ 
ኣላ። በዚ’ዮም ከኣ ደገፍቲ ናይ’ታ ጋንታ 
ሚካኤል ኣርቴታ ነዚ ሕማቕ ታሪኽ 
መደምደምታ ክገብረሉ ከቢድ ሓላፍነት 
ዘሰክምዎ ዘለዉ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት 
ጸወታ፡ ተኸላኻላይ ኣርሰናል ዊሊያም 
ሳሊባ ኣንጻር ኣጥቃዓይ ማንቸስተር 
ሲቲ ሃላንድ ክገብሮ ዝኽእል ቅልስ 
ገና ብኣግኡ ልዑል ትዅረት ረኺቡ 
ዘሎ ጉዳይ’ዩ። ሳሊባ ዝሓለፈ ዓመት 
ምስ ማርሴ ብመልክዕ ልቓሕ ድሕሪ 
ምጽዋቱ ኣብ ኣርሰናል ቀልጢፉ’ዩ 
ተወሃሂዱ ዘሎ። እዚ ተጻዋታይ 
ኣብ እንግሊዝ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ 
ተጻዋታይ’ዩ መሲሉ ዘሎ። ኣንጻር 
ኣጥቃዕቲ ዓበይቲ ክለባት ፊት ንፊት 

ገጢሙ ከኣ ብዙሕ ክጽገም ይረአ 
ኣይነበረን። ኣብዚ እዋን ግን እዚ ወዲ 
21 ዓመት ተኸላኻላይ ብቕዓቱ ጎዲሉ 
ብምህላዉ ብዙሓት ወገናት ኣብ ልዕሊኡ 
ስክፍታ ኣሕዲሮም ኣለዉ። ሳሊባ ምስ 
ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኮይኑ ናብ ቀጠር 
ኣምሪሑ’ኳ እንተነበረ፡ 27 ናይ ጸወታ 
ደቓይቕ ጥራይ’ዩ ክረክብ ክኢሉ። 
ብቐዳም ኣርሰናል ምስ ብረንትፎርድ 
ማዕረ ኣብ ዝተፈላለየትሉ ጸወታ፡ 
ኢቫን ቶነት ነዚ ተኸላኻላይ ሕማም 
ርእሲ ኮይንዎ ከም ዝወዓለ ኣይርሳዕን። 
ሎሚ’ውን እንተኾነ ልክዕ ከም ኢቫን 
ቶነይ ኣካላዊ ድልዳለ ዘለዎ ተጻዋታይ’ዩ 
ክረኽቦ። ምናልባት ሃላንድ ካብቲ 
ኣጋጢምዎ እናተባህለ ክናፈስ ዝጸንሐ 
መጉዳእቲ ምሉእ ብምሉእ ሓውዩ ምስ 
ብቕዓቱ እንተደኣ ሃልዩ፡ ሳሊባ ጽቡቕ 
መዓልቲ ከም ዘይውዕል’ዮም ዝበዝሑ 
ተንተንቲ ናይዚ ግጥም ርእይቶኦም 

ዝህቡ ዘለዉ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል 
ስጳኛዊ ሚካኤል ኣርቴታ፡ በቲ ኣንጻር 
ብረንትፎርድ ካብ ቶነይ ዘጋጠሞ ድኻም 
ናብ ምሉእ ርእሰ ምትእምማኑ ተመሊሱ 
ክህሉ’ዩ ትጽቢት ኣንቢሩ ዘሎ። ሳሊባ ኣብ 
ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣንጻር 
ሃላንድ ፊት ንፊት ገጢሙ እቲ ዝሕተቶ 
ክገብር ከም ዝኸኣለ ይዝከር። እቲ ናይ 
ሽዑ ብቕዓት ሎሚ እንተደኣ ደጊምዎ 
ከኣ መስመር መጥቃዕቲ ማንቸስተር ሲቲ 
ካብ ስራሕ ወጻኢ ዘይኮነሉ ኣብነት የለን። 

 ተጻወትቲ ኣርሰናል ኣብዚ ናይ ሎሚ 
ምሸት ጸወታ ምሉእ ሰለስተ ነጥቢ ሒዞም 
ክወጽኡ እንተኾይኖም ብቐዳምነት ንቦካያኮ 
ሳካ ኣብ ጸወታ ከእትዉዎ ኣለዎም። ሳካ 
ዋላ’ውን ምሉእ መዓልቲ ጠፊኡ ይውዓል፡ 
ኣብታ ዝረኽባ ኣጋጣሚ ግን ንጸወታ 
መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘምጸኣሉ ዝሓለፈ 
ቀዳም ኣንጻር ብረንትፎርድ ኣመስኪሩ’ዩ። 
ዋላ’ኳ ተጻወትቲ ናይታ ናብ ኤምሬትስ 
መጺኣ ዝተጻወተት ብረንትፎርድ ንሳካ 
ካብ ጸወታ ወጻኢ ክገብርዎ ዝነኣድ ፈተነ 
እንተካየዱ፡ ኣብ ናይ ቋሕ-ሰም ኣጋጣሚ 

መደብ ጸወታ
ሎሚሎሚ

ፕሪመር ሊግ
ኣርሰናል ምስ ማንቸስተር ሲቲ - 

ሰዓት 10፡30 ምሸት
ሻምፕዮንስ ሊግ

ብሩሽያ ዶርቱሞንድ ምስ ቸልሲ - 
ሰዓት 11፡00 ምሸት

ክለብ ብሩገስ ምስ በነፊካ -  ሰዓት 
11፡00 ምሸት

ንማቲያስ ጀንሰን ኣታሊሉ ዝቖረጻ ኩዕሶ 
ግን ብመንገዲ ሊዮናርድ ትሮሳርድ ኣርሰናል 
ነጥቢ ክትምቀል ዘኽኣለት ሸቶ ክትምዝገብ 
ክኢላ’ያ። ዋላ’ኳ ኣየናይ ተጻዋታይ 
ማንቸስተር ሲቲ እዩ ኣንጻር ሳካ ዝጠማጠም 
ክትግምት ዘጸግም እንተኾነ፡ ቀረብቲ 
ናይታ ጋንታ ግን ናታን ኣከ ምዃኑ’ዮም 
ዝሕብሩ። ስለዚ ተጻወትቲ ኣርሰናል ንሳካ 
ከጻውትዎ ምስ ዝኽእሉ ናታን ኣከ ክሽገር 
ይኽእል’ዩ። ናታን ኣከ ኣብ ግጥም ኤፍ 
ኤ ካፕ ኣንጻር ኣርሰናል ንሳካ ካብ ጸወታ 
ወጻኢ ኣብ ርእሲ ምግባሩ፡ መዐወቲት 
ሸቶ’ውን ከም ዘመዝገበ ኣይርሳዕን።

 ማንቸስተር ሲቲን ኣርሰናልን ኣብ ብዙሕ 
ሸነኻተን ተመሳሰልቲ እየን። ኣሰልጣኒ 
ማንቸስተር ሲቲ ፐፐ ጓርዲዮላ፡ ብጃክ 
ግሪሊሽን ሪያድ መሃረዝን ገይሩ ከም ዝጻወት 
ርጉጽ’ዩ። መሃረዝ ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ጽቡቕ 
ቆመና ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ግሪሊሽ 
ከኣ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ጋንታኡ 
ጸላዊ ተጻዋታይ’ዩ ኮይኑ ዘሎ። ኣርሰናል 
ኣብ ማእከል ሜዳ ብልጫ ብምርኣይ ነዞም 
ክልተ ተጻወትቲ ደው እንተደኣ ኣብላቶም 
ነቲ ግጥም ናብ ረብሓኣ ክትቅይሮ ከም 
ዘይትጽገም’ዩ ዝንገር። እዛ ጋንታ ኣብ 

ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ግጥማት ተመሳሳሊ 
ስልቲ ተጠቒማ ከም ዝተዓወተት 
ኣይርሳዕን።
 ቶማስ ፓርተይ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ 

ዓወታት ኣርሰናል እቲ እምነ መሰረት 
ምዃኑ’ዮም ተንተንቲ ፕሪመር ሊግ 
ብሓደ ድምጺ ዝሰማምዑ። ፓርተይ 
ጽቡቕ እንተደኣ ተጻዊቱ፡ ኣርሰናል 
ግድን’ያ ትዕወት። ኣርቴታ ከኣ እዚ 
ጋናዊ ተጻዋታይ ኣንጻር ኬቪን ዲ 
ብሩየነ ክጠማጠም እንተደኣ ኮይኑ ኣብ 
ጽቡቕ ቆመና ክህሉ ከም ዘለዎ ዘይርድኦ 
ኣይኮነን። ዲ ብሩይነ ቀላሲ ጸወታ 
ማንቸስተር ሲቲ ብምዃኑ፡ ፓርተይ፡ 
እዚ ተጻዋታይ ክረኽበን ንዝኽእል 
ከፋት ቦታታት ኣብ ምዕባስ ዝዓበየ 
ሓለፍነት’ዩ ዝጽበዮ ዘሎ። ይኹን’ምበር 
እዚ ዕማም ንቶማስ ፓርተይ ጥራይ 
ዝግደፍ ኣይክኸውንን’ዩ። ኦሌክሳንደር 
ዚንቸንኮን ግራንት ቻካን እውን ንዲ 
ብሩየነ ካብ ጸወታ ወጻኢ ክገብርዎ 
ሓላፍነት ኣለዎም። ዋላ’ኳ ንኸም በዓል 
ዲ ብሩይነ ደው ከተብሎም ቀሊል ስራሕ 
እንተዘይኮነ፡ እዞም ተጻወትቲ፡ ዲ ብሩየነ 
ናብ ሃላንድ ክሰደን ዝኽእል ኰዓሳሱ 
ብዝተኻእለ መጠን ዘየውሑደለን ኣብነት 
ግን የለን።

ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ዲሚትሪ በርባቶቭ፡ ንኣጥቃዓይ 
ሃሪ ኬይን ካብ ቶተንሃም ከይወጽእ 
ተማሕጺንዎ። በርባቶቭ፡ እቲ ተጻዋታይ 
ንቶተንሃም ገዲፉ ናብ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ምስ ዝኸይድ ኣቐዲሙ 
ዝሓዞ ክብሪ ከም ዝስእኖ’ዩ ዘጠንቅቕ 
ዘሎ። ሃሪ ኬይን ምስ ቶተንሃም ዘለዎ 
ውዕል ኣብ 2024 እዩ ዘብቅዕ። በዚ ኸኣ 
ቶተንሃም ካብዚ ተጻዋታይ ገዚፍ መጠን 
ገንዘብ ክትረክብ ድሌት እንተድኣ ኣለዋ 
ኮይኑ ዝመጽእ ክራማት ናብ ካልእ ጋንታ 
ከተሰጋግሮ ኣለዋ። ኬይን ኣብ 2021 
ናብ ማንቸስተር ሲቲ ክሰጋገር ቀሪቡ’ኳ 
እንተነበረ፡ ዳኒኤል ሌቪ ግን ነቲ መስርሕ 
ከም ዝዓንቀጾ ኣይርሳዕን። ብድሕሪ’ዚ 
እቲ ተጻዋታይ ዝበዝሐ ሸቶ ኣመዝጋቢ 

ጋንታኡ ክኸውን ከሎ፡ ምምጻእ ኤሪሊን 
ሃላንድ ናብ ኢትሓድ ከኣ ንተስፋታት 
ኬይን ኣጸልሚትዎ’ዩ። ኣብዚ እዋን 
ንመስርሕ ምስግጋር ሃሪ ኬይን 
ማንቸስተር ዩናይትድ እያ ትመርሖ ዘላ። 
ንባዕሉ ካብ ሰሜን ለንደን ናብ ከተማ 
ማንቸስተር ተሰጋጊሩ ዝነበረ ዲሚትሪ 
በርባቶቭ ግን ኬይን ማልያ ቶተንሃም 
ወድዩ ናይ ጸወታ ግዜኡ ክውድእ’ዩ 
ዝመኽሮ ዘሎ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ናይ ቅድም 

ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ ድዋይት ዮርክ፣ 
ኣርሰናል፡ ቸልስን ማንቸስተር ዩናይትድን 
ንዴክላን ራይስ ንምፍራም ኣብ ዝገብርኦ 
ዘለዋ ቅልስ ክጥንቀቓ መኺሩ። ዴክላን 

ራይስ ካብ ሓለፍቲ ዌስትሃም ውዕሉ 
ንምንዋሕ ዝቐርበሉ ዘሎ ጠለብ ከም 
ዝነጸጎን፡ ዝመጽእ ክራማት ካብታ ጋንታ 
ከም ዝፋነውን’ዩ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ 
ዘሎ። ዳይረክተር ስፖርት ዌስትሃም፡ እቲ 
ተጻዋታይ ካብታ ጋንታ ከም ዝወጽእ 
ብወግዒ ክዛረብ ከሎ፡ ኣሰልጣኒ ናይ’ታ 
ጋንታ ዴቪድ ሞየስ ከኣ እዚ ኣብ ቀጠር 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታታት ሃገራዊት 
ጋንታ እንግሊዝ ዝተሰለፈ ራይስ ዝኸበረ 
ተጻዋታይ ብሪጣንያ ዝኾነሉ ዕለት 
ከም ዝኣኸለ ተዛሪቡ። በዚ’ዩ እምበኣር 
ድዋይት ዮርክ፡ እዘን ሰለስተ ዓበይቲ 
ጋንታታት ኣብ ራይስ ዘጥፈኣኦ ገንዘብ 

ጥንቃቐ ክገብራሉ ዝምሕጸን ዘሎ። 
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ድዋይት ዮርክ፡ ንደክላን ሪስ 

ዝወሃቦ መጠን ገንዘብ ክውሕድ ኣለዎ 
በሃላይ’ዩ። ንኣስታት 10 ዓመታት ማልያ 
ዌስትሃም ለቢሱ ዝተጻወተ ዴክላን ራይስ፡ 
ካብታ ጋንታ ወጺኡ ኣብ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ተጻውቶ ክለብ ኣብ ምድላይ ከም 
ዝርከብ’ዮም ቀረብቱ ዝሕብሩ።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሚርያም ኣብርሃምሚርያም ኣብርሃም

ደ/ኣፍሪቃ፡ ብሰንኪ ዕልቕልቕ ማይ፡ ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ኣዊጃ
ኣብ 7 ዞባታት ደቡብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ 

ተኽሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሓደጋታት ዕልቕልቕ 
ማይ፡ መንግስቲ ናይ’ታ ሃገር ህጹጽ ናይ 
ሓደጋ እዋን ከምዝኣወጀ ተገሊጹ።
ብሰንኪ’ቲ ተኸሲቱ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ፡ 

ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ናይ’ታ ሃገር ዝርከቡ 
ድልድላትን ዓበይቲ ጽርግያታትን ክዓንዉ 
እንከለዉ፡ ብዘራእቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ሰፊሕ 
ናይ ሕርሻ መሬት ድማ ተደምሲሱ 
ከምዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ።
ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት’ውን እቲ 

ብርቱዕ ዕልቕልቕ ክቕጽል ምዃኑ ዝሓበሩ 
ክኢላታት ሜትሮሎጂ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ 
ዜጋታት ናይ’ታ ሃገር ልዑል ጥንቃቐ 
ክገብሩ ተማሕጺኖም።

ብሰንኪ’ቲ ተኸሲቱ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ፡ 
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር 
ንዝተመዛበሉን ብሕጂ ክመዛበሉ ንዝኽእሉን 
ኣሽሓት ነበርቲ ግዚያዊ መዕቆቢ፡ መግቢን 
ካልኦት ዝተፈላለዩ ቀረባትን ከምዘድሊ 
ዝሓበሩ እቶም ክኢላታት፡ ኣብ ዝሓጸረ 
እዋን ኩሉ ድልው ክኸውን ከምዘለዎ 
ኣተሓሳሲቦም።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን’ውን 

ኣብ ከተማ ኮማኒ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ 
ሓደጋታት ዕልቕልቕ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ 
ሰባት ካብ ኣባይቶም ክመዛበሉ እንከለዉ፡ 

ካልኦት ቁጽሮም ዘይተነጸረ ድማ ከምዝሞቱ 
ተሓቢሩ።
ብተወሳኺ፡ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዞባ 

ሊምፖፖ ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ 
ምግጫው ማኪና፡ ብውሕዱ 20 ሰባት 
ክሞቱ እንከለዉ፡ ካልኦት 61 ድማ ብከቢድ 
ከምዝቘሰሉ ተገሊጹ።
ዛጊት ጠንቂ ናይ’ቲ ሓደጋ እንታይ 

ምዃኑ እኳ እንተዘይተነጸረ፡ ብሰንኪ’ቲ 
ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ 
ዝሰዓበ ክኸውን ከምዝኽእል ግን ተኣሚቱ 
ኣሎ።

ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ፡ ሓድሽ ተላባዒ ቫይረስ ተኸሲቱኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ፡ ቅልጡፍ ናይ 
ምልባዕ ባህሪ ዘለዎ ‘ማርበርግ’ ዝተሰምየ 
ሓድሽ ቫይረስ ከምእተኸስተ ተገሊጹ። 
ብሰንኪ’ዚ ሓደ ካብ ዓሌታት ኢቦላ 

ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ቫይረስ፡ ኣብታ ሃገር 
ብውሕዱ ትሽዓተ ሰባት ከምዝሞቱ እየን 
ማዕከናት ዜና ዓለም ዝሕብራ ዘለዋ።
እዚ ብብርቱዕ መድመይቲ ዝተሰነየ 

ሰዓል ዘኸትል ተላባዒ ሕማም፡ ኣብታ 
ርእሰ-ከተማ ሰኔጋል ዝዀነት ዳካር እውን 
ተራእዩ ከምዘሎ’ዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ’ታ 
ሃገር ዝሕብር ዘሎ። 
ምስ’ቶም በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ 

ወገናት ርክብ ከምዝነበሮም ዝተጠርጠሩ 
200 ዝበጽሑ ነበርቲ ከተማ ዳካር’ውን 

ተወሺቦም ከመዘለዉ፡ ውድብ ጥዕና ዓለም 
ኣፍሊጡ።
ብዙሓት ክኢላታት ሕክምና ናብቲ ቦታ 

ተላኢኾም ከምዘለዉ ዝሓበረ ሚኒስትሪ 
ጥዕና ኢኳቶርያል ጊኒ፡ ካብ ዝሓለፈ 
ሰሙን ኣትሒዞም ኣብ’ቶም በቲ ሕማም 
ተለኺፎም ዝሞቱ ወገናት መርመራታት 
ክካየድ ምቕናዩ ገሊጹ። 
እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ብተወሳኺ፡ 

ብዙሕ መልከፍቲ ኣብ ዝተራእየለን ክልተ 
ቁሸታት ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ድሩት 
ኮይኑ ከምዘሎ’ውን ሓቢሩ።
ቫይረስ ማርበርግ፡ ካብ መንካዕ ዝመሓላለፍ 

ተላባዒ ሕማም ኮይኑ፡ ካብ ኣካላት ወዲ-
ሰብ ብዝወጽእ ዝተፈላለየ ፈሳሲ ኣቢሉ 
ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ዝኽእል 
ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም ምዃኑ ክኢላታት 
ናይቲ ዓውዲ የመልክቱ።
እቲ ቫይረስ፡ ዛጊት ዝኾነ መድሃኒት 

ይዅን ክታበት ከምዘይተረኽቦ ድማ፡ 
እቶም ክኢላታት ወሲኾም ይሕብሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን፡ እቲ ቫይረስ 

ኣብ ከም ኣንጎላ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኡጋንዳ፡ 
ኬንያን ደ.ሪ.ኮንጎን ዝኣመሰላ ሃገራት 
ኣፍሪቃ ተራእዩ ምንባሩ ጸብጻባት 
ይጠቕሱ።

ኬንያ፡ ድሕነት ዜጋታት ንምውሓስ ሰራዊት ተዋፍር
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኬንያ፡ ኣብዘን 

ዝሓለፋ ሒደት ኣዋርሕ ብዙሓት ሰባት 
ብዕጡቓት ሸፋቱ ድሕሪ ምቕታሎም፡ 
መንግስቲ ናይ’ታ ሃገር ብዝሒ ዘለዎም 
ወተሃደራት ናብቲ ዞባ ከምዘዋፍር 
ኣፍሊጡ።
እቶም ሓደስቲ ወተሃደራት፡ ካብ ሎሚ 

ረቡዕ ጀሚሮም ነቶም ጸጥታ እቲ ከባቢ 
ንምውሓስ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሮም ዝርከቡ 
ኣባላት ፖሊስ ኣብ ምሕጋዝ ከምዝዋፈሩ 
ድማ፡ እቲ መንግስቲ ወሲኹ ገሊጹ።
እቲ ስጕምቲ፡ 6 ዞባታት እታ ሃገር 

በቶም ዕጡቓት ሸፋቱ ድሕሪ ምርባሸንን፡ 
ንድሕነት ነበርተን ዘይውሑሳት ኰይነን 

ድሕሪ ምቕናየንን ከምእተወስደ 
ዝጠቐሱ ጸብጻባት፡ ካብ ትማሊ ሰሉስ 
ኣትሒዙ ኣብተን ዞባታት ሰዓታት እቶ 
እቶ ተኣዊጁ ከምዘሎ ኣመልኪቶም።
ኣብ ልዕሊ’ቶም ህውከትን ዕግርግርን 

ኣብ ምፍጣር ተዋፊሮም ዘለዉ 
ዕጡቓት ጉጅለታት ዘየዳግም ስጉምቲ 
ከምዝውሰድ ዝሓበረ መንግስቲ ኬንያ፡ 
ኩሎም ዘይሕጋዊ ውልቃዊ ብረት 
ዓጢቖም ዘለዉ ወገናት ኣብ ውሽጢ’ዘን 
ዝቕጽላ ሰለስተ መዓልታት ንዝምልከቶ 
ኣካል ከረክቡ ተሓቢርዎም ከምዘሎ 
ገሊጹ።
ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ፡ ልዕሊ 

100 ሰላማውያን ሰባትን 16 መኮንናት 
ፖሊስን በቶም ዕጡቓት ሸፋቱ 
ከምዝተቐትሉ ጸብጻባት ናይ’ታ ሃገር 
ይሕብሩ።

ኒውዝላንድ ብህቦብላዊ ማዕበል ተናዊጻኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኒውዝላንድ ተኸሲቱ 
ዘሎ ህቦብላዊ ማዕበል፡ ኣብ ማሕበር 
ቁጠባዊ ንጥፈታት ናይ’ታ ሃገር ከቢድ 
ክሳራታት ኣውሪዱ ከምዘሎ ምንጭታት 
ዜና ሓቢሮም።
ብሰንኪ’ቲ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ 

ህቦብላዊ ማዕበል ዝሰዓበ ብርቱዕ ዕልቕልቕ፡ 
ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ 
ናይ’ቲ ከባቢ ናብ ውሑስ ከባቢታት 
ክግዕዙ ከምእተኣዘዙ ተገሊጹ።
ብዘይካ’ዚ ዓበይቲ ጽርግያታት ከተማ 

ኦክላንድ ከምዝዓነዉን፡ ብዙሓት ናይ ባቡር 
መስመራትን፡ ናይ ኣየር በረራታትን’ውን 
ከምእተሰረዙ ይሕበር ኣሎ።
በዚ ኸኣ መንግስቲ ኒውዝላንድ ኣብ 

ታሪኽ እታ ሃገር ንሳልሳይ ግዜኡ ህጹጽ 
ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋገ ከምዝኣወጀ 
ተሓቢሩ።
ብተወሳኺ፡ ቀጺሉ ድሕሪ ዝሰዓበ 

ምህማም መሬት፡ ብዙሓት መንበሪ 
ኣባይቲ ከምዝዓነዉ ዝሓበሩ ጸብጻባት፡ 
ሰፊሕ ከባቢታት ናይ’ታ ሃገር ብዘይ ቀረብ 
ሓይሊ ኤለትሪክ ተሪፉ ከምዘሎ ጠቒሶም።
እቲ ንኒውዚላንድ ዘናውጽ ዘሎ ህቦብላዊ 

ማዕበል፡ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት’ውን 
ብዝለዓለ ናህሪ ናብ ኣንፈት ኣውስትራልያ 
ክቕጽል ከምዝኽእል ዝሓበሩ፡ ሰብ-
መዚ ምቁጽጻር ሓደጋታት ኒውዝላንድ፡ 

ኣብተን ብከቢድ ዝተጸለዋ 6 ዞባታት 
እታ ሃገር ዝነበሩ ዜጋታት ቅልጡፍ ሓገዝ 
ክግበረሎም ጸዊዖም።

በቲ ሓደጋ ኣብ ሂወት ሰብ ዝሰዓበ 
ክሳራ ዝገልጽ፡ ዛጊት ዋላሓንቲ መብርሂ 
ከምዘይተዋህበ ዝጠቐሱ ጸብጻባት 

ብተወሳኺ፡ ክልተ ካብ ኣባላት መጥፋእቲ 
ሓዊ ብፍርስራስ ህንጻታት ድሕሪ 
ምጽቃጦም ዛጊት ደሃዮም ከምዘይተረኽበ 
ገሊጾም።
ኣስታት 1.6 ሚልዮን ነበርቲ ዘለዉዋ 

ከተማ ኦክላንድ፡ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ 
ከተማታት ኒውዝላንድ ኮይና፡ ኣብዚ 
እዋን’ዚ ሓንቲ ካብተን ብህቦብላዊ ማዕበል 
ጋብሬል ብከቢድ ዝተጸልዋ ከተማታት 
ኮይና ትርከብ።
ኒውዝላንድ ኣብ 2011 ብሰንኪ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ኣብ 2020 ድማ 
ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ህጹጽ ናይ 
ሓደጋ እዋን ድንጋገ ኣዊጃ ምንባራ 
ይዝከር።

ኣመሪካ - ኣብ ዩኒቨርስቲ መጥቃዕቲ ብረት ተፈጺሙ
ኣብ ክፍለ-ሃገር ሚሺጋን - ሕ.መ.ኣመሪካ፡ 

ትማሊ ሰሉስ ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ 
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ሰላማውያን 
ሰባት ብዝኸፈቶ ተዅሲ፡ ብውሕዱ 
ሰለስተ ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ፡ ካልኦት 
ሓሙሽተ ሰባት ድማ ብከቢድ ቆሲሎም 
ከምዘለዉ ተሓቢሩ።
እቲ ፈጻሚ ናይ’ቲ ገበን ምዃኑ 

ዝተጠርጠረ ወዲ 43 ዓመት ዕጡቕ፡ 
ድሒሩ ብዝፈጸሞ ነብሰ-ቅትለት ከምዝሞተ 

ዝሓበረ ፖሊስ ሚሺጋን፡ ዛጊት ነቲ 
መጥቃዕቲ ክፍጽም ዝደፋፍኦ ምኽንያት 
እንታይ ምዃኑ ከምዘይተፈልጠ ገሊጹ።
ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሳምንቲ’ውን 

ኣብ ክፍለ-ሃገር ካሊፎርንያ ሓደ ዕጡቕ 
ብዝኸፈቶ ተዅሲ ትሽዓተ ሰባት 
ምማቶም ይዝከር።
ኣብ ኣመሪካ ብሰንኪ ዋንነት ብሕታዊ 

ብረት ዓመታዊ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ 
ሰላማውያን ሰባት ብብረት ከምዝቕተሉ 

ዝጠቐሱ ጸብጻባት፡ 
ንዕኡ ዝቆጻጸር 
ተሪር ሕጊ ክጸድቕ 
ብዘይምኽኣሉ 
ብዙሓት ወገናት 
ናይ’ታ ሃገር 
ገና ግዳያት 
ይኾኑ ከምዘለዉ 
ገሊጾም።
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