
  መበል 32 ዓመት ቁ.145                  ሓሙስ 16 ለካቲት 2023            ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ማይ-ድማ፡ ኣብ ጐደና ማይ-ድማ፡ ኣብ ጐደና 
ትስፉው መጻኢ!ትስፉው መጻኢ!

“ዕላማና “ዕላማና 
ውሕስነትን ውሕስነትን 

ድሕነትን መግቢ ድሕነትን መግቢ 
ንምርግጋጽ’ዩ” ንምርግጋጽ’ዩ” 

ኣቶ ጸጋይ ኣቶ ጸጋይ 
ገብረማርያምገብረማርያም

መርዘን’ያ ትኸውን!መርዘን’ያ ትኸውን!

ቃለ-መሕትት ምስ ቃለ-መሕትት ምስ 
ክቡር ፕረዚደንት ክቡር ፕረዚደንት 

ኢሳይያስ ኣፈወርቂኢሳይያስ ኣፈወርቂ

“ኣብ መንጎ ሙድሪክን ኩኩረላን “ኣብ መንጎ ሙድሪክን ኩኩረላን 
ዝኾነ ጸገም የለን” ዝኾነ ጸገም የለን” ዓላሚ ቸልሲዓላሚ ቸልሲ

ተሓታትነት ገበናት ከይደጋገስ
ዕንደራ ወያነ፡ ኣብ ክልል ትግራይ ኮነ ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘስዓቦ 

መቕዘፍቲን ዕንወትን፡ ኣብዚ  ዘለናዮ 21 ዘመን፡ ዛጊት መዳርግቲ የብሉን። ኣዝዩ 
ዘሰንብድ፡ ዘሕንኽ ዛንታ ናይዛ ብስልጡን መትከላትን ሕጋውነትን እትመጻደቕ 
ዓለምና እውን እዩ። ዘሕፍር ኢልካ ጥራይ ግን ዝሕለፍ ኣይኮነን። ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቃለ-መጠይቕ ዝሓለፈ ሰንበት ከምዘጉልሖ፡ ከምዚ ዓይነት 
መሰክሕ ገበናት ተፈጺሙ፡ ተሓታቲ ዘይብሉ ብዕበጦ ዕበጦ ክሕለፍ ቅኑዕ ኣይኮነን። 
ከመይሲ፦
- ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ክሕደትን ቅንጸላን፣ “ህዝባዊ 

ኲናት” ብዝብል ድንቊርና፡ ኣማኢት ኣሽሓት መንእሰያት ትግራይ እንተላይ 
መዓንጣ ዘይቆጸሩ ቆልዑ ብማዕበላት ናብ መጋርያ ጠቢስካ፡ ‘ንትግራይ ዘይከውን 
ብጥይት በልዎ’ እናበልካ ዝተፈጸመ ጭካነ፣ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ፍጹም ዘይተራእየ 
ዘሰቅቕ ኣረሜንነት እዩ።
- ዕላማ ዘይብሉ ኲናት ብምውላዕ፡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ መቕዘፍቲን 

ዕንወትን፣ ‘ዝወራረድ ሕሳብ ኣለና’ እናተባህለ፡ መሬት ኣምሓራን ዓፋርን 
ብምውራር፡ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝተፈጸመ ቅትለትን ግፍዒን፡ ኣብ ትካላት 
መንግስቲን ማሕበረሰብን፡ ኣብ ንብረት ህዝቢ ዝወረደ ገዚፍ ዕንወትን ራስያን ከም 
ሻሙ ዝሕለፍ ኣይኮነን። 
 እዚ ኣብ ውሽጡ ዘደንጹ ዝርዝራት ዘለዎ ዘስገድግድ ገበናት’ዚ፡ ጃንዳ ወያነ 

ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ክትብል፡ ኣብ ልዕሊ ሕሉፍ ገበናታ ዝደርዓቶ ተወሳኺ 
ገበን’ዩ። ንድሕሪት ተመሊስካ፡ እዛ ጃንዳ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ 
ኤርትራ ዝፈጸመቶ ገበናት መጠኑ ክትልክዖ እውን ዘጸግም እዩ።
- ዓሌታዊን ኣናቛቲን ፖለቲካ ወያነ፡ ን27 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘስዓቦ 

መቕዘፍቲን ዕንወትን፡ ሓድግታቱ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝስሕኖ ዘሎ፡ ጃንዳ 
ወያነ ብፍላጥ ዝኣጎደቶ ሓዊ ምዃኑ ዝጠፍኦ የለን። ምስ ናይ ውሽጢን ግዳምን 
መሳርቕቲ ተሻሪኻ ዝዝመተቶ ሃብቲ ሃገር ከኣ፡ ኢትዮጵያውያን ከም ዘይናቶም 
ዝጥምትዎ ኣይኮነን። 
- “ባድመ ናትና’ያ” ብዝብል ውጹእ ሓሶት፡ ብህይወትን ጸጋታትን ሃገር ዝተኻየደ 

ዘይምኹኑይ ወራር፣ ኣብ ልዕሊ 80 ሺሕ ኤርትራውያን ነበርቲ ኢትዮጵያ 
ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ግፍዒን ራስያን ምስጓግን፣ ብወራር ኣብ ዝተበጽሐ መሬት 
ኤርትራ ዝተኻየደ ዝምታን ዕንወትን፡ ብዘይ ተሓታትነት ንታሪኽ ንግደፎ ዝበሃል 
ኣይኮነን።
- ጃንዳ ወያነ ንረብሓ ሓይልታት ግዳም ክትክድም፡ ን20 ዓመታት ትግባረ ብይን 

ዓንቂጻ፡ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈጠረቶ ኩነተ ጽልኢን ተጻብኦን፡ 
ንክልቲኦም ህዝብታት ዘኽሰረቶም ግዜን ዕድላትን ዞባዊ ጽልዋኡን ማህሰይቱን 
እውን ይቕረ ዝበሃሎ ኣይኮነን። 
   እዚ ዝተጠቕሰ ካብቲ ወያነ ኣብ ዘመነ ስልጣናን ድሕሪኡን ዝፈጸመቶ ማእለያ 

ዘይብሉ ገበናት እቲ ዝጎልሐ ኮይኑ፡ ሃንደስቲን መራሕትን ናይዚ ገበናት’ዚ፡ 
እንትርፎ ጸቢብ ረብሓታቶም ስቓይ ህዝቢ ዘይዓጦም ዕማዀ ስሱዓት እዮም። 
ገለ ካብኣቶም ድሮ ፍርዶም ረኺቦም ኣለዉ። ዝተረፉ ከኣ ፍርዶም ክቕበሉ 
ግቡእ’ዩ። ተሓተትቲ ግን ንሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን። ጃንዳ ወያነ ነዚ ጽዩፍ 
ገበናት’ዚ ክትፍጽም ን27 ዓመታት ዝሓብሓቡዋን ዘተባብዑዋን፡ ንሱ ከይኣክል፡ 
ናብዚ ዳሕረዋይ ዕንደራ ዝድረኹዋ፡ ‘ሃዋርያ ግዝኣተ-ሕጊን ሰብኣውነትን’ 
ኢና ዝብሉ ኣሸቀልቲ እውን፡ ከም ጲላጦስ ኢድና ሕጹብ ክብሉ ኣይክእሉን፣ 
ኣህጉራዊ ሕጊ እንተሎ ብዝለዓለ ደረጃ ተሓተትቲ እዮም።
 ከምቲ ሓደ ለባም ትግራዋይ፡ “ሕጂ ዘሎ ዝዓበየ ስግኣትና፡ ናብዚ ደልሃመት’ዚ 

ዘእተወና መሪሕነት፡ ምንም ዘጥፍአ ኮይኑ ዘይስምዖ ምዃኑ’ዩ” ዝበሎ፡ ገበን 
ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣካል እንተዘየለ፡ ንሃገርን ህዝብን ዕቑር ስግኣት’ዩ። 
ህዝብታት ሓደ ሃገር ንሓድሕዶም ይኹን ምስ ጎረባብቶም ብፍቕርን ስኒትን 
ብሓባር ክነብሩ ጸገም የብሎምን። ጸገም ዝፈጥሩ ኩሉ ግዜ ዕማኾ ዓንደርቲ 
እዮም። ዝሓለፈ ተሞኩሮ ንተካኣይ መሪሕ መምሃሪ ኮይኑ፡ ገበናት ከይደጋገስ፡ 
ህዝብታት ሰላምን ቅሳነትን ክረኽቡ እምበኣር፡ ገበነኛታት ክሕተቱ ግቡእ’ዩ። 

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ኣብ ዞባ ዓንሰባ ቀዳማይ ዋዕላ ተመሃሮ ተቓኒዑ

ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን 
ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ፡ “ሎሚ እውን 
ዕጥቅና ንቕሓት፡ ሓይልና ውዳበ!” ብዝብል 
ቴማ፡ ካብ 4 ክሳብ 6 ለካቲት ቀዳማይ ዋዕላ 
ተመሃሮ ኣቃኒዑ።
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ኣዛዚ በረኸትኣብ፡ 

ብቕዓትን ተሳትፎን ተመሃሮ ክብ ክብል፣ 
ተመሃሮ ኣብ ንጥፈታት ማሕበር ክዋስኡን 
ውድቤታት ማሕበር ከደንፍዑን፣ ህላውነቶም 

ኣብ ኮሚተ ወለዲ ከዕዝዙ. . . ብዙሕ ስራሕ 
ከምእተዓመ ሓቢሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር 

ክፍላይ ዓንደሚካኤል ብወገኑ፡ ተሳታፍነት 
ተመሃሮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ፡ ኣብ 
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ድማ ብፍላይ 
ንምርግጋጽ፡ ብሸነኽ ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ዘርዚሩ።
ኣብ’ቲ ዋዕላ፡ ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ሕብረተ-

ሰብ፣ ኣበርክቶ ተመሃሮ ኣብ ትምህርቲ፣ 
ንቕሓት ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ፣ ፖሊሲ 
ትምህርትን ኣተገባብራኡን - ኣብ ዝብሉ 
ኣርእስትታት ብዕምቈት ተዘትዩ። 
ተሳተፍቲ፡ ኣብ’ቲ ዋዕላ ተለልዮም ንትግባረ 

ውሳነ ዝተዋህበሎም ነጥብታት፡ ብዕቱብ 
ተታሒዞም ክስራሓሎም ተላብዮም።
ኣብ’ቲ ዋዕላ፡ ካብ መላእ ዞባ ዓንሰባ ዝተዋጽኡ 

180 ተመሃሮ ተሳቲፎም።

ደማስ - ኣልማዕቲ ጀራዲን ንጥፈታተን ንምምዕባል ይጽዕታ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ - ምምሕዳር ከባቢ 

ደማስ፡ ኣብ ስራሓት ጀራዲን ዝተዋፈራ 
ኣብነታውያን ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንጥፈታተን 
ብዓይነትን መጠንን ንምምዕባል ይሰርሓ 
ከምዘለዋ ገሊጸን። 
ካብ ኣሕምልቲ ሓሊፈን ፍረታት ኣብ 

ምልማዕ ከምዝርከባ ዝሓበራ እተን ሓረስቶት፡ 

ጠለባት ከባቢአን ኣማሊአን ናብ ዕዳጋታት 
ባጽዕን ኣስመራን ክልእካ ከም ዝጀመራ፡ 
ዋሕዲ ትሕተ-ባይታዊ ማይ ግን፡ ከም’ቲ 
ዝድለ ንከይስጉማ ዓንቂጽወን ምህላዉ 
ኣገንዚበን።
እተን ኣልማዕቲ፡ ማሕበር ንምቛም ኣብ 

መስርሕ ከምዝርከባ ጠቒሰን፡ ናይ ኤለክትሪክን 

መስመር መጓዓዝያን ጸገመን ፍታሕ ክርከበሉ 
ተላብየን።
ኣብ ብዓረዛ ዝርከብ ወናኒ ጀርዲን ኣቶ 

ማሕሙድ ሮሞዳን፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ 60 ሽሕ 
ናይ ፍሩታ ኣግራብ ከምዘለዎን፡ ዕዳጋታት ኣብ 
ምርግጋእን ዕድላት ሽቕለት ኣብ ምፍጣርን 
ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ይገብር ምህላዉን ሓቢሩ።

ዓንሰባ - ‘መውል’ 32 ሚልዮን ናቕፋ ናብ ተገልገልቲ ዘርጊሑ
መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ዞባ 

ዓንሰባ፡ 32 ሚልዮን ናቕፋ ናብ ተገልገልቲ 
ከምዝዘርግሐን፡ ካብ’ዚ እቲ 25.3 ሚልዮን 
ናቕፋ ከምእተመልሰን ናይ ዓመተ- 2022 
ንጥፈታቱ ንምግምጋም - ብ7 ለካቲት ኣብ 
ከተማ ከረን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ገሊጹ።
ኣብቲ ዞባ፡ ዓዳዊ ባንክታት ካብ 137 ናብ 

154 ከምዝዓበያን፡ ካብ’ቲ ዝተዘርግሐ ልቓሕ 
እቲ ልዕሊ 11 ሚልዮን ናቕፋ ንደቂ-ኣንስትዮ 
ዝተዓደለ ምዃኑን ኣብ’ቲ ርክብ ተሓቢሩ።

ሓላፊ መውል ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ጐይትኦም 
ሃብተጽዮን፡ ዕላማ መውል - ዜጋታት 
ኣታዊታቶም ዘበርኽሉን መነባብሮኦም 
ዘመሓዪሽሉን ኩነተ-ስራሕ ምፍጣር ምዃኑ 
ድሕሪ ምሕባር፡ ዓማዊል ልቓሖም ኣብ ግዜኡ 
ክመልሱ ተላብዩ።
ተሳተፍቲ፡ ኣታዊታት ኣብ ንግዳዊ ባንክ 

ከይተሓጽረ፡ ኣብ ባንክ ኣባይትን ንግድን 
እውን ዝኣትወሉ መንገዲ ክህሉ ሓቲቶም።
ኣብ መዛዘሚ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ 

ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ 
ክብሮም ንርኣዮ፡ ዝወሃብ ዘሎ ልቓሕ - ኣብ 
መነባብሮ ህዝቢ ሓጋዚ ለውጢ የምጽእ 
ከምዘሎ ጠቒሱ፡ ኣብ ምእካብ ልቓሕ 
ምምሕዳር ዞባ ክተሓባበር ድሉው ምህላዉ 
ኣረጋጊጹ።
መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ዞባ ዓንሰባ፡ 

ኣብ ትሽዓቲኤን ንኡሳን ዞባታትን ኣብ 
ከርከበትን መንሱራን ሰልዓን ናይ ጋሽ-ባርካን፡ 
ጨናፍር ከምዘለዉዎ ተፈሊጡ።
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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

ማይ-ድማ፡ ኣብ ጐደና ትስፉው መጻኢ!ማይ-ድማ ሓንቲ ካብ 8 ከተማታት ዞባ 
ደቡብ እያ። ካብ መንደፈራ ኣስታት 60 
ኪ.ሜ፡ ካብ ዓረዛ ኸኣ 18 ኪ.ሜ ንሸነኽ 
ምዕራብ ትርከብ። ማይ-ድማ ዝተደኰነትሉ 
ቦታ፡ ብኣቀማምጣኡ ምስ ዒላበርዒድን ከተማ 
ሰገነይቲን ዘመሳስላ ኰይኑ፡ ምዉቕ ኵነታት 
ኣየር ትውንን።  
ማይ-ድማ ብዘይካ’ዚ፡ ብርክት ብዝበሉ 
ባህርያውያን ጸጋታት ዝተፈልጠት እያ። 
ብማዕዶ ንዝርእያ ፍሉይ ጽባቐን ግርማን 
ብዝህብዋ በብዓይነቶም ዓበይቲን ንኣሽቱን 
መበቈላውያንን ዘይመበቆላውያንን ኣግራብ 
ዝማዕረገት እያ። ገለ ካብኣቶም ኣግራብ 
ፍረታት ሳግላ፡ ጋባ፡ ማንጉስ፡ ኣራንሺ፡ ዘይቱን 
ክጥቀሱ ይኽእሉ።    
ከርሲ ናይ’ዛ ከተማ ዝሓቘፎም ጸጋታት 
ማእለያ የብሎምን። ሑጻን እምኒን ውሑዳት 
ካብ ብዙሕ ዕቚር ጸጋታታ እዮም። 
ትሕዝቶ ትሕተ-ባይታኣዊ ማይ ኣብ ቀረባ 
እዩ። በዚ ምኽንያት፡ ነበርቲ ማይ-ድማ 
ንሕርሻ፡ ዝስተን ንኻልእ ዘቤታዊ መዓላን 
ዝኸውን ማይ ዝጥቀስ ጸገም የብሎምን። 
ንሎሚ’ምበኣር፡ ዘለዋ ንግዳዊ ምንቅስቓስን 
ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከመይ 
ከምዝመስል፡ ምስ ኣመሓዳሪ ናይ’ታ ከተማ፡ 
ኣቶ መሓሪ ኣልኣዛር፡ ናይ ዘካየድናዮ ቃለ-
መሕተት ጽማቚ ይስዕብ፦      
• ፈለማ ምስ ኣመሰራርታ ማይድማ ፈለማ ምስ ኣመሰራርታ ማይድማ 
ከተላልየና? ከተላልየና? 

ማይ-ድማ፡ ከምተን ኣብ ግዜ መግዛእቲ 
ጣልያን ዝተመስረታ ከተማታት ሃገርና 
ኣይኰነትን። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሃይለስላሰ 
ብ1964 ዓ.ም እያ ተደኲና። ክትድኰን 
እንከላ እንትርፎ ሓንቲ ቤተ-ክርስትያን (እንዳ 
ስላሴ)፡ ብኣጻብዕ ዝቚጸራ ንኣሽቱ ትካላት 
ሸቐጥ፡ እንዳ ሻሂን መስተን ካልእ ዝጥቀስ 
ትካል ኣይነበራን። ምስ ግዜ ህዝቢ ክቕመጠላ 
ስለ ዝጀመረ ክትገፍሕን ክትሰፍሕን 
ጀሚራ። ነዊሕ ኣብ ዘይኰነ ዓመታት ከኣ 
ብርክት ዝበሉ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝሰላሰለላ 
ዕምርቲ ሓውሲ ከተማ ክትከውን በቒዓ። 
ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚራ ኸኣ በብቑሩብ 
ቅርጺ ናይ ከተማ እናሓዘት ክትጐዓዝ ድሕሪ 

ኣቶ መሓሪ ኣልኣዛር

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ምጽናሕ፡ ኣብ 2004 ካብ ሓውሲ ከተማ፡ 
ብወግዒ ናብ ከተማ ተሰጋጊራ ሻሙነይቲ 
ከተማ ዞባ ድቡብ ተባሂላ፡ ብመልክዕ ከተማ 
ክትመሓደር ጀሚራ። 
• ኣብ ምምሕዳር እዛ ከተማ ዝጥርነፋ  ኣብ ምምሕዳር እዛ ከተማ ዝጥርነፋ 
ዓዲታትን ምምሕዳር ከባቢታትን? ዓዲታትን ምምሕዳር ከባቢታትን? 

ኣብ ሰለስተ ምምሕዳር ከባቢታት ዝጥርነፋ 
12 ዓዲታት ኣለዋ። እተን ምምሕዳራት 
ከኣ፡ ምምሕዳር ዓዲ ገባ፡ ሓዲሽ ዓዲን ምላድ 
ማንታን ኰይነን፡ ኣብ’ዘን ምምሕዳራት 
ብድምር ልዕሊ 18 ሽሕ ህዝቢ ይነብር። 
• ዝሰፍሐ መነባብሮ ተቐማጦኹም ኣብ ዝሰፍሐ መነባብሮ ተቐማጦኹም ኣብ 
ምንታይ ዝተመርኰሰ እዩ?ምንታይ ዝተመርኰሰ እዩ?

መነባብሮ ዝዓበየ ክፋል ተቐማጦ ውሽጢ’ዛ 
ከተማ፡ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝተመርኰሰ’ዩ። 
ብኣንጻር’ዚ፡ መነባብሮ ናይቶም ኣብ ገጠራት 
ዝነብሩ ግን፡ ኣብ ሕርሻን መጓሰን ይምርኰስ። 
ካብ’ዚኣቶም ጥሪቶም ሒዞም ክሳብ ጋሽ-ባርካ 
ብምኻድ ዝጓስዩ ይርከብዎም።    
• ኣብ’ዛ ከተማ ንመንበርን ንትካላትን ተባሂሉ ኣብ’ዛ ከተማ ንመንበርን ንትካላትን ተባሂሉ 
ዝተኻየደ መስርሕ ዕድላ መሬት ኣሎዶ?  ዝተኻየደ መስርሕ ዕድላ መሬት ኣሎዶ?  

ብውጥን (ብፕላን) ዝተዳለወ፡ ንትካላት ኣብ 
ግምት ዘየእተወ ንመንበሪ ጥራይ ዘገልግል 
መስርሕ ዕደላ መሬት ኣብ 2003 ተኻይዱ 
ነይሩ። በዚ መስርሕ’ዚ፡ ልዕሊ 500 ንመንበሪ 
ዘገልግል ቃጽዖታት ተዓዲሉ። ካብዚኣቶም 
መስርሕ ፍቓድ ህንጻ ደው ቅድሚ ምባሉ 
ዝተሰርሑ ብርክት ዝበሉ ኣባይቲ ኣለዉ። 
ካልእ፡ መስርሕ ምጅማር ህንጻ ኣባይቲ ኣብ 

ዝጅምረሉ ወይ ዝፍቀደሉ ዝርአ፡ ንትካላት 
ተባሂሉ ዝተሓዝአ መሬት ከምዘሎ ከነጽር 
እደሊ።  
• ብዝሕን ዝርጋሐን ትካላት ወሃብቲ ብዝሕን ዝርጋሐን ትካላት ወሃብቲ 
ማሕበራዊ ኣግልግሎት ናይ’ዛ ከተማ ማሕበራዊ ኣግልግሎት ናይ’ዛ ከተማ 
ከተብርሃልና? ከተብርሃልና? 

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ማይ-ድማ፡ ሰፊሕ 
ኣገልግሎታት ዝህቡ ብርክት ዝበሉ ትካላት 
ወሃብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መንግስቲ 
ኣለዉ። ንጹር መታን ክኸውን ሓደ ብሓደ 
ምርኣዮም ዝሓሸ’ዩ። 
ትምህርቲ፡- ኣብ ውሽጢ ከተማ ማይድማ፡ 
ብዘመናዊ ኣገባብ ዝተሃንጻ፡ ሓንቲ መዋዕለ 
ህጻናት እትርከበን ክልተ ናይ መባእታ፡ ሓንቲ 
ናይ ማእከላይ፡ ሓንቲ ድማ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ፡ ብድምር 5 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ። 
ኣብ ዓዲታት ከኣ፡ ኣብ ምላድ ማንታን 
ዓዲ ገባን ማይ-ሓርሽን 3 ናይ መባእታ ደረጃ 
ኣለዋ። ኣብ’ዘን 8 ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኣስታት 
6900 ተመሃሮ ኣለዉ። 
ጥዕና፡- ንነበርቲ ምምሕዳር ከተማ ማይድማን 
ጐረባብቲ ምምሕዳራት ከባቢታት ንኡስ 
ዞባ ዓረዛን ዝሰፍሐ ከባቢታት ንኡስ ዞባ 
ሞልቊን እተገልግል ሓንቲ ማእከል ጥዕና 
ኣላትና። እዛ ማእከል ጥዕና እዚኣ፡ ኣብ 
ርእሲ’ቲ ንነበርቲ ምምሕዳር ከተማ ማይድማ 
እትህቦ ኣገልግሎት፡ ንነበርቲ ናይ’ዘን 
ኣቐዲመ ዝጠቐስኩወን ከባቢታት ተወሳኺ 
ኣገልግሎት ስለ እትህብ፡ ጻዕቂ ተገልገልቲ 
ኣለዉዋ። ንተገልገልቲ ብቑዕን ኣድማዒን 
ኣገልግሎት ክትህብ ተባሂሉ፡ በብግዜኡ 
ብቑዕ መሳርሒታት ናውቲ ሕክምና ከም 
እትዓጥቕ ክግበር ጸኒሑን ኣሎን። እንተዀነ፡ 
ተደኲናትሉ ዘላ ስፍራን ህንጻን ቅድም ክብል 
ንሕክምና ዓይኒ ተባሂሉ ዝተሰርሐ’ዩ። ኣብዚ 
እዋን’ዚ፡ ምስቲ እትህቦ ጻዕቂ ኣገልግሎት 
ዝመጣጠን ኣይኰነን። ኣብ’ዚ ርኡይ ጽበት 
ኣሎ። እዚ ኸኣ ብዝምልከቶ ኣካል ቈላሕታ 
ክወሃቦ በዚ ኣጋጣሚ ከመሓላልፎ ካብ ዝደሊ 
መልእኽቲ እዩ።   
ቀረብ ማይ፡- ቅድሚ ክልተ ዓመት፡ ትሕተ-
ባይታኣዊ ቀረብ ማይ ምምሕዳር ናይ’ዛ 
ከተማ ንምህብታም ተባሂሉ፡ ብደገፍ 
ምምሕዳር ዞባ ደቡብን ብተሳትፎ ነበርታን 
ሓንቲ ብሸነኽ ደቡብ ናይ’ዛ ከተማ፡ ሓንቲ 
ድማ ኣብ መንጎ ዓዲ ገባን ናብ ማይ ጨው 
ኣብ ዘውረድ ሩባን ኣለዋ። ካልእ፡ ብሸነኽ 
ሰሜን ወገን ናይ’ዛ ከተማ ዝተሃንጻ ክልተ 

ዲጋታት ኣለዋ። ብሳላ እዘን ዲጋታት ትሕተ-
ባይታኣዊ ማይ ከተማ ማይድማ ክህብትም፡ 
ነዛ ከተማ ተቐኒቶም ዝወርዱ ሩባታት ክዛርዩ 
ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ፡ ጠለብ ቀረብ ማይ 
ከተማና ማዕረ ክንደይ ተዋሒሱ ከምዘሎ 
ዘረድእ እዩ።    
ካልእ ንዕደላ ዝስተ ጽሩይ ማይ ነበርቲ 
ማይድማ ዝምልከት’ዩ። ነዚ ዘገልግላ ኣብ 
ውሽጢ ከተማና ክልተ ዓበይቲ ከዘንቲ 
መዕቈሪ ማይ ባስካታትን 12 መዐደሊ ማይ 
ነቚጣታትን ኣሎና። ኣብ ርእሲ እዚአን፡ 
ብደገፍ ትካል ኵዕታ ማይ ጃፓን፡ ኣብ 
ኵለን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ከተማና 
ዝጥርነፋ ዓዲታት ዘገልግላ 14 ዒላታት 
ኣለዋ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን፡ ገለ ክፋል 
ካብዘን ዒላታት ብውሕጅ ተበላሽየን ነይረን። 
ቅልጡፍ ናይ ምጽጋን መስርሕ ተኻዪዱለን 
ከኣ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግቡእ ኣገልግሎት 
ኣብ ምሃብ ይርከባ። ስለዚ፡ ኣኺሉ ዝተርፍ 
ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣለና። 
መጐዓዝያ፦ ማይ-ድማ ክልተ መውጽኢን 
መእተውን ዓበይቲ መስመራት መጐዓዝያ 
(ጽርግያ) ኣለዋ። እዚኣቶም ሓዲኦም ምስ 
መንደፈረ፡ ሓዲኦም ከኣ፡ ብሞልቊ ኣቢሎም 
ምስ ባረንቱ ዘራኽቡ እዮም። ናብ መንደፈራ 
ዝግበር መገሻ ከም ኣብነት እንተደኣ 
ርኢና፡ ኣብ’ዚ መስመር’ዚ ዘገልግላ ክልተ 
ኣውቶቡሳት መጐዓዝያ ሓራት ኣለዋ። 
ይኹን’ምበር፡ ምስ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ናይ’ዚ 
ከባቢን ጻዕቂ ተጐዓዝቲን እኹላት ኣይኰናን። 
ኣብዚ ሕጽረት ስለዘለና፡ ተወሰኽቲ 
ኣውቶቡሳት የድልያና። 
በዚ ኣጋጣሚ ክዛረበሉ ዝደሊ፡ ምስ’ዛ ከተማ 
ዘራኽቡ ክንሶም፡ ግን ከኣ መጐዓዝያ 
ዘይተመደባሎም ብርክት ዝበላ ከባቢታት 
ኣለዋ። ንኣብነት፡ ካብ ማይድማ ናብ ዑበል፡ 
ሞልቊን ዓረዛን ዘራኽቡ መስመራት 
ክንጠቅስ ንኽእል። ካብ ከተማ ማይድማ 
ናብ’ዘን ከባቢታት ዝገይሽ ህዝቢ፡ ከምቶም 
ናብ መንደፈራን ባረንቱን ዝገሹ ተጐዓዝቲ 
ክኸፍሉ እዮም ዝግደዱ። ኣብዚ ዓቢ ጸግም 
ኣሎ። ነዚ ሃጓፍ’ዚ ንምፍዋስ ብወገን ኩባንያ 
መጐዓዝያ ሓራት ቈላሕታ ክወሃቦ ከተሓሳስብ 
እደሊ።  
መራኸቢታት፦ ኣብ’ዚ ከባቢ ዝሓሸ 
ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ተለፎን (ሞባይል) 
ኣሎ። ምናልባት ምስ ህልዊ ኵነታት 
ኣተኣሳሲርካ ዝግለጽ፡ ኣብ ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ፡ 
ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ምቁራጽ ነይሩ እዩ። 
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ግን፡ ዝነበረ ጸገም ተፈቲሑ፡ 
ህዝቢ ከም ቀደሙ ግቡእ ኣገልግሎት 
ተንቀሳቓሲ ተለፎን ይረክብ ኣሎ።  
ኤልክትሪክ፡- ምምሕዳር ከተማ ማይድማ ካብ 
ጸሓያዊ ጸዓት ብዝምንጩ ሓይሊ ኤልክትሪክ 
እያ እትጥቀም። እዚ ጸሓያዊ ጸዓት’ዚ፡ ነዛ 
ከተማን ኣብ ትሕቲኣ ዝመሓደራ ዓዲታትን 
ናይ 24 ሰዓታት ስሉጥ ኣገልግሎት 
መብራህቲ ይህብ። የግዳ፡ ገይና ኣገልግሎት 
መብራህቲ ዘይበጽሐን ክልተ ዓዲታት 
ኣለዋና። ንሳተን ድማ ማይ-ሓርሽን ደንጀንን 

እየን። ማይ-ሓርሽ ካብ ማይድማ ርሒቓ ስለ 
እትርከብ፡ ናብኣ ዝአቱ መስመር ኤለክትሪክ 

ዛጊት ክዋደደላ ኣይተኻእለን ዘሎ። ደንጀን 
ከኣ፡ ኣብ በሪኽን ኣጻድፍን ዝተደኰነት ዓዲ 
ኰይና፡ መስመር ኤለክትሪክ ክትዝርግሓላ 
ምችእቲ ኣይኰነትን። ነበርታ ናብ ጐልጐል 
ክወርዱ እሞ መስመር ኤለክትሪክ 
ክዝርግሓሎም ብዝወጽአ መምርሒ 
መሰረት፡ ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ እቲ ምዝርጋሕ 
ኣብ መስርሕ ይርከብ ኣሎ።
ስለዚ፡ ብዘይካ እዘን ዝጠቐስኩወን ክልተ 
ዓዲታት፡ ምምሕዳር ከተማ ማይድማ ምሉእ 
ዘይጕዱል ኣገልግሎት መብራህቲ ትረክብ 
ኣላ። ብሳላ እቲ ተዋዲዱ ዘሎ ጸሓያዊ 
ጸዓት  ከተማን ገጠርን ከባቢና ምዕሩይ 
ኣገልግሎት ኤልክትሪክ ይረክብ ኣሎ። እዚ 
ኣብ ምምሕዳርናን ብደረጃ ንኡስ ዞባናን 
ተዋዲዱ ዘሎ ጸሓያዊ ጸዓት፡ ኣብ ርእሲ’ቲ 
ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት መብራህቲ፡ ጠላባት 
መነባብሮ ኣብ ምምላእ ይሕግዝ ኣሎ። 
ሓደ ካብ’ዚ፡ ምብራስ ኣግራብ ኣብ ምግታእ 
ዘይነዓቕ ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ።
• ኵነታት ዕዳጋ…?  ኵነታት ዕዳጋ…? 

መዓልቲ ዕዳጋ ማይድማ ሓሙስ እያ። 
ኣብ’ዛ ከተማ ብፍሉይ ዝጥቀሱ ብዘመናዊ 
ኣገባብ ዝተሃንጹ ዕዳጋታት እኽሊ፡ ፍረታትን 
ኣሕምልቲን ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ብደረጃ ዞባን 
ሃገርን ዝጥመት ዕዳጋ ጥሪት እውን ኣሎ። 
ኣብ ዕዳጋ እኽሊ፡ በብዓይነቶም ኣእካል፡ 
ጥረታትን ናይ ቅብኢ ኣዝርእቲን ይሽየጡን 
ይልወጡን። 
ኣብ ዕዳጋ ጥሪት ከኣ፡ ካብ ሰፊሕ ከባቢ 
ጋሽ ባርካ፡ ገለ ንኡሳን ዞባታት ዞባ ደቡብ 
ዝመጽኣ ጥሪት፡ ከምኡ ድማ ካብ ብዙሕ 
ከባቢታትን ከተማታትን ሃገርና ማለት 
መንደፈራ፡ ኣስመራ፡ ደቀምሓረ፡ ሰገነይቲ፡ 
ዓዲ-ዃላ፡ ማይ-ምነ. . . ዝመጽኡ ዓበይቲን 
ንኣሽቱን ነጋዶ ዝሳተፍዎ ጽዑቕ መስርሕ 
ንግዳዊ ንጥፈታት ይካየድ። ኣብ መዓልቲ 
ዕዳጋ፡ ኣብ መስርሕ መሸጣ ጥሪት 
ጥራይ ብገምጋም ናይ ሚልዮናት ናቕፋ 
ዑደት ይገብር ዝብል ግምት ኣለና። ኣብ 
ሓደ መዓልቲ ክንድ’ዚ ዝኣክል ገንዘብ 
ዘንቀሳቕስ ዕዳጋ፡ እቲ ኣብ’ቲ ዕዳጋ ዝካየድ 
መስርሕ ንግዲ ዕሙርን ምዉቕን ምዃኑ 
መስካሪ እትደልየሉ ኣይኰነን። ብዘይካ’ዚ፡ 
ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝህባ ኣስታት 330 
ዓበይቲን ንኣሽቱን ትካላት ንግዲ ኣለዋ።  
• ብመስኖ ዝለምዕ ንጥፈታት ሕርሻኸ ብመስኖ ዝለምዕ ንጥፈታት ሕርሻኸ 
ኣሎዶ?ኣሎዶ?

ኣብ ምምሕዳርና ንሕርሻ ዘገልግል ጽበት 
መሬት ኣሎ። ስለዚ፡ ዘዕግብ መስኖኣዊ ሕርሻ 
ኣሎና ክንብል ኣይደፍርን። ግን፡ ኣብ ጥቓ 
ማይ ዝዛርዩ ሩባታት መሬት ሕርሻ ዘለዎም 
ውሑዳት ወነንቲ ጀራዲን ኣለዉና። 
እዚኣቶም ከኣ፡ ብመጠኑ፡ ማንጉስን ዘይቱንን 
እናኣፍረዩ ጠለብ ናይ’ዚ ከተማ ኣማሊኦም፡ 
ናብ ዕዳጋታት ኣስመራን መንደፈራን 
ብምኻድ እውን ፍርያቶም ይሸጡ።
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ቃለ-መሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
. . . ክቡር ፕረዚደንት፡ ኣብ ኤርትራ . . . ክቡር ፕረዚደንት፡ ኣብ ኤርትራ 

ዝጸንሐ ናይ ኣመሪካ ኣሉታዊ ዝጸንሐ ናይ ኣመሪካ ኣሉታዊ 
ኣመለኻኽታን ቀጻሊ ተጻብኦን ክልወጥ ኣመለኻኽታን ቀጻሊ ተጻብኦን ክልወጥ 
ትጽቢት ይግበረሉ ድዩ?ትጽቢት ይግበረሉ ድዩ? 

. . . ሓፈሻዊ ናይ መኣዝኖም ለውጢ 
ክመጽእ ይኽእል’ዩ ክትብል ዘይሕሰብ እዩ። 
በየናይ መንገዲ ከምኡ ኢሎም ክሓስቡ - 
ኣይረኣየካን። እዚ ማለት እምበኣር፡ ሰላምን 
ራህዋን ተቓሊስካ ጥራይ ኢኻ ክትረኽቦ 
ትኽእል። እዚ ድማ 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 ኣብ’ዚ ዞባ ንዘሎ 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። 
ብድምሩ ክንርእዮ እንተኾይንና እዚ 

‘ጎደቦ’ እንብሎ፡ ብናይ ቀረባ ኩነታት 
እውን ዝጽሎ፡ ናይ ተፋሰስ ኒል፡ ቀርኒ 
ኣፍሪቃ፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ወሽመጥ እውን 
ኣሎ - እዚኦም ንሓድሕዶም ተመላላእቲ 
ክፍለ-ዞባታት እዮም። ንሓድሕዶም 
ዘለዎም ዝምድና፡ ብርግኣት፡ ብልምዓት 
ደረጃ ተወራራሲ እዩ። ሓደ ካብቲ ሓደ 
ነጺልካ ክትርእዮ ኣይትኽእልን። ንሓንቲ 
በይና ዘርዚርካ ውሽጣ ውሻጠኣ ክትርእያ 
ትኽእል ኢኻ፤ ካብ’ታ ካልኣይቲ ግን 
ክትፈልያ ኣይትኽእልን። 
ከምኡ ስለዝኾነ፡ ዘይሩ ዘይሩ እቲ ጉዳይ 

ናብኣቶም እዩ ዝመጽእ። ንሳቶም ዘይዘርጉዎ 
የለን፣ ምናልባት ወኪላት፡ ንኣሽቱን 
ዓበይትን ክህልውዎም ይኽእሉ እዮም። 
ዞባዊ ሓይልታት ኢና፡ ጐብለላት ኢና. . 
. ዝብሉ ንዓኣቶም ዘገልግሉ ብእተፈላለየ 
መንገዲ ዝኽድምሎም ኣለዉ። ድሌታቶም 
ንምርግጋጽ ዝሰርሑ። 
ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ዞባውን 

ዓለማውን ዘቤታውን ለውጥታት፡ ነቲ 
ኩነታት ከመይ ንርእዮ፡ ከመይ ነንብቦ - 
ክንጽበዮን ዘይክንጽበዮን እዚአን እዚአን 
ምዕባለታት ክመጽኣ ይኽእላ እየን ክንብል 
ንኽእል ኢና። እቲ ዘወጻጽኣና ግን፡ 
ንዝኾነ ዕንቅፋት ንዝኾነ ተጻብኦ መኪትና 
ከነምክኖን ንቕድሚት ክንከይድን ክንክእል 
ኣሎና። 
እምበር 80 ዓመታት ደኣ - እንታይ 

ገይሩ እዚ ህዝቢ ናይ’ዛ ሃገር እዚኣ? መኪቱ 
ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ በጺሑ 
ኣሎ። ብምንታይ ዓቕሚ፡ ብናይ መን 
ዘራያት፡ ብኣየናይ ሎጂክ እንደኣ ኢልካ፡ 
ብጽንዓቱን መስዋእቱን ዘረጋገጾ ነገር እዩ። 
80 ዓመታት ሓደ ብሓደ እንተገምጊምካዮ፡ 
ዋላ’ኳ እንጀሃረሉ ነገር እንተዘይኮነ፡ 
ናቱ ባህርያት ዘለዎ ፍሉይ ናይ መኸተ 
ዛንታ እዩ ሓሊፉ። ነዚ ክንድርዖ ክንክእል 
ኣለና። ነዚ ክንገብር ግን፡ ቀጻሊ ናታቶም 
ኣተሓሳስባ፡ ስትራተጂ፡ ዝርዝራዊ ውጥናት 
ክንፈልጦን ክንከታቶሎን ግቡእ እዩ። ኣብ 
ግዜ ምናልባት ብኸም’ዚ ዝጸንሑዎ ዓንዳሪ 
ኣካዪዳ፡ ክንደይ ግዜ ክጸንሑ ይኽእሉ. . .? 
እዚ ንርእዮ ዘለና ናይ ዩክረይን ኩነታት 

ኣበየናይ ክዓልብ ይኽእል፤ እዚ ኣብ ካልእ 
ቦታታት ዝፈጥሩዎ ዘለዉ ግንባራት 
ከመይ ከመይ ገይሮም ክቕጽሉዎ እዮም፤ 
ክድርቱወን ዝደልዩ ዘለዉ ዓበይትን 
ንኣሽቱን ሓይልታት ብዓለም ደረጃ 
እንታይ እንታይ ፋይዳ ክረኽቡሉ እዮም? 
ኣካዪዳኦምን ቃና ናይ ኣተሓሳስባኦምን 

ከይቀየሩ ክቕጽሉ እዮም ኢልካ ምስ 
እትሓስብ ማለት እዩ። ንገዛእ ርእሱ እቲ 
ገለ-ገለ ኣወዳድባ ብፍኑው ዝኸይድ ዘሎ 
እዩ። ናይ ኔቶ ከምብሓድሽ ናይ ምብርባር 
መደብ፡ ሓሲቦምሉን ብውጥን ዝኸይድ 
ዘሎን ኢዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይከኣልን 
እዩ። ፍኑው ኣከያዪዳ እዩ። 
ምኽንያቱ፡ ብድሆታት እናዓበዮም ምስ 

ከደ፡ ክቈጻጸሩዎ ዝጸንሑ ከባቢታት፡ ከም 
ዘይቈጻጸሩዎ እናፈለጡ ምስ መጽኡ፡ 
የመዓራርዩ ወይ ከመሓዪሹ ይግደዱ 
ኣለዉ። እዚ ናይ ዩክረይን ንገዛእ ርእሱ 
ምስምስ እዩ። ከም ብሓዲሽ ንመሰራርዒ 
ክኾኖም ምእንቲ፡ ተኣከብ ተኣከብ ተባሂሉ። 
ሽወደንን ፊንላንድን ይኣትዋዶ ኣይኣትዋን 
ኣብ ኔቶ? እቲ ኔቶ ንገዛእ ርእሱ ኣሎ 
ድዩ? ቀደም ዝሓለቐስ ሕጂ ከም ብሓዲሽ 
ትንፋስ ሂብካ ሓደስቲ ኣባላት ትውስኸሉ፡ 
ተገፋፍሖ ዓቢ ስእሊ ትወስድ። ኤውሮጳዊ 
ሕብረት የለን። ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበሃል 
ኣሎ - ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ እዩ 
እንድሕር ኢሎሙኻ፡ የለን። 
እዞም ዓሰርተ ግዜ ነዘን ተለቪዥን ስክሪናት 

ኣረብሪቦመን ዘለዉ ገጻት፡ ንዓታቶም 
ክትርኢ ክትቅጽል ኢኻ። ሓዲሽ ዘምጽእዎ 
ነገር የለን። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣሎ ኢልካ 
ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን። እቲ ጽቡቕ 
ነገሩ ኣብ ውሽጢ’ዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት፡ 
ብናይ እንኮ-ቍጥባዊ (ዩኒፖላር) ፍልስፍና 
ንምድራትን ካልእን ኢሎም ዘምጽእዎ 
ብምሉኡ ስለተበታተነ፡ ሕጂ ዝሓሸ ኩነታት 
ኣሎ። ድራማቲክ ዝኾነ ኣብ ዓመት 
ወይ ክልተ ዓመት ለውጢ ክመጽእ እዩ 
ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ትኸውን - 
ክውንነታዊ እውን ኣይኮነን። እቲ ኣንፈት 
ሓደ ብሓደ እንድሕር ርኢኻዮ ግን፡ ናብኡ 
ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ደፊኦም ደፊኦም 
ነተን ክቕርቅሩወን ወይ ክድርቱወን 
ዝደልዩ ሓይልታት ከምዘይድርቱወን 
ክፈልጡ እዮም ኣብ ሓደ እዋን። 
ሽዑ ሓዲሽ ምህዞ ከምጽኡ ይኽእሉ ይኾኑ፤ 

ሽዑ ግን ግዜ ምስ ሓለፈ እዩ ዝኸውን። እዚ 
ሕጂ ዝኸዱዎ ዘለዉ መንገዲ ድማ ናብኡ 
ገጹ ዘምርሕ እዩ። ናብ ገደል ገጹ ዘምርሕ 
እዩ። ምናልባት ኣይፍትኑን እዮም ክትብል 
ኣይትኽእል ትኸውን። እቲ ናይ ዝሑል 
ኲናት መድረኾምን ኣተሓሳስባኦምን ግዜ 
በሊዑ ከይዱ እዩ። ሓዲሽ ዕድል ረኺብና 
ኢሎም እዘን 30 ዓመታት ሃዊኾሙና፡ 
ንድሕሪ ሕጂ’ውን ኣይህውኹን እዮም 
ክትብል ኣትኽእልን። ንሕና ግን እንታይ 
ንገብር? እቶም ከማና ዝኣመሰሉ እንታይ 
ይገብሩ? ሓቢርና እንታይ ንገብር? ኢልካ 
ክትዛረብ ክትክእል ኣሎካ። 
ንሳቶም ግን፡ ክቕይሩ እዮም ወይ ሓዲሽ 

ነገር ክምጽኣና እዩ ኢልካ ትጽቢት ዝግበረሉ 
ኣይኰነን። ኣብ ደሞምን መትንታቶምን 
ዝሰፈረ ሕማም እዩ። ነዚ ሕማም’ዚ 
መድሃኒት እውን ክርከቦ እዩ ኢልካ - 
ብፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን።
 
ክቡር ፕረዚደንት፡ ደጋጊምካ ክትዛረበሉ ክቡር ፕረዚደንት፡ ደጋጊምካ ክትዛረበሉ 

ከምዝጸናሕካ፡ ብዓለም ደረጃ ምዕሩይ፡ ከምዝጸናሕካ፡ ብዓለም ደረጃ ምዕሩይ፡ 
ውዱን፡ ብሕጊ ዝምእዘን ኣህጉራዊ ውዱን፡ ብሕጊ ዝምእዘን ኣህጉራዊ 
ስርዓትን ጥዑይ ናይ ምውድዳር ባይታን ስርዓትን ጥዑይ ናይ ምውድዳር ባይታን 
ኣይጸንሐን። ኣብዚ እዋን’ዚ ግን ብፍላይ ኣይጸንሐን። ኣብዚ እዋን’ዚ ግን ብፍላይ 
ኣብ’ቲ ብሓርፋፍ ኣዘራርባ ብግሎባዊ ኣብ’ቲ ብሓርፋፍ ኣዘራርባ ብግሎባዊ 
ደቡብ (ግሎባል ሳውዝ) ዝፍለጥ ክፋል ደቡብ (ግሎባል ሳውዝ) ዝፍለጥ ክፋል 
ናይ ዓለምና ዝጸንሐ ኣካዪዳ ወይ ስታተስኮ ናይ ዓለምና ዝጸንሐ ኣካዪዳ ወይ ስታተስኮ 
ዘይርዕም፡ ንሓዲሽን ውዱንን ዓለማዊ ዘይርዕም፡ ንሓዲሽን ውዱንን ዓለማዊ 
ስርዓት ዝጽውዕ ድምጺ እናዓበየ ይኸይድ ስርዓት ዝጽውዕ ድምጺ እናዓበየ ይኸይድ 
ኣሎ። መጻኢ ኣንፈት ናይ’ዚ ምዕባለታት ኣሎ። መጻኢ ኣንፈት ናይ’ዚ ምዕባለታት 
እዚ እንታይ ይመስል? ርእይቶን ሓሳባትን እዚ እንታይ ይመስል? ርእይቶን ሓሳባትን 
ኤርትራ ኣብ ህልዊ ኩነታት ሕጽር ዝበለ ኤርትራ ኣብ ህልዊ ኩነታት ሕጽር ዝበለ 
መብርሂ ክትህበና?መብርሂ ክትህበና?

ናይ ደቡብ ጥራይ ኣይኮነን፣ ማለት 
በቲ ናይ ቀደም ኣዘራርባ ‘ሳልሳይ ዓለም’ 
ዝብሉዎ - ላቲን ኣመሪካ፡ ኣፍሪቃ፡ ኤስያ 
ዘጠቓለለ ጥራይ ኢልካ እውን ክትዛረብ፡ 
መልክዕ ናይ’ቲ ዓለም ከማን ተቐያዪሩ እዩ። 
ሕጂ ብላዕሊ ደረጃ ብዓቢኡ እንተርኢናዮ፡ 
እዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዝፍጠር 
ዘሎ ሽርክነት ወይ ኪዳን፡ ብናታቶም ሕርያ 
ዘይኮነ - በቶም ከድቅቑዎም ዝፍትኑ ዘለዉ 
ዝፈጥሩዎ ዘለዉ ምሕዝነት እዩ ኢልና 
ክንወስዶ ንኽእል። ሳዕቤን እዩ። 
ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዘሎ 

ምሕዝነት፡ ብመጽናዕቲ ወይ ብውጥን 
ብናታቶም ድሌት ወይ ተበግሶ ዝመጽአ 
እዩ ኢልካ ክትዛረብ ኣጸጋሚ እዩ። ግን፡ 
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዘሎ 
ናይ ድረታ ምውጥዋጥ ይቀራረቡ 
ኣለዉ። በበይኖም ሩስያን ቻይናን ህንድን፡ 
ካልኦት እውን ንኣሽቱ ንኣሽቱ ዝመስላ 
- ብዓለም ደረጃ ክገብሩዎ ዝኽእሉ 
እንታይ እንታይ ይመስል? ሕጂ ኣጸቢቑ 
ዘይተጋህደልና ዘሎ - ጃፓናውያን እውን 
ዕጉባት ድዮም በዚ ናይ ጃንዳ ዋሺንግተን 
ፖሊሲታት? የዋጻጽኦም ድዩ ምስ 
ከባቢኦም ቀጻሊ እናተራጸሙ ክቕጽሉ? 
ብኸምኡ ክቕጽሉዎ ድዮም? ደቡብ ኮርያ 
ከምኡ ኰይና ክትቅጽል ትኽእል ድያ? 
ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ዘሎ 
ምስሕሓባት ይኹን ኣካዪዳ ከምቲ ዘለዎ 
ክኸይድ ይኽእል ድዩ? 
ኣውስትራልያ ኣብኡ ክትኣቱ ብባህሪ 

እውን ኣብ’ቲ መዓስከር ስለዝኾነት፡ ንሳ 
ከተጐሳጉሶ እትኽእል፡ ወይ’ውን ንሳ ዘላቶ 
- ጃፓን፡ ደቡብ ኮርያ፡ ህንዲ ኣኪብካ ሓዲሽ 
ኪዳን ኣብ’ቲ ከባቢ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ 
ኣብ ደቡብ ተቐባልነት የብሉን። ኣብ 
ደረጃ ናይ ህዝብታት፡ ብዘይካ እቲ ናይ 
ፖለቲካ ሓይልታትን መንግስታትን ገዲፍካ 
እንተርኢኻዮ፡ ሰብ ርግኣት እዩ ዝደሊ፣ 
ራህዋ እዩ ዝደሊ። ቀጻሊ ከም’ዚ ዝኣመሰለ 
ቅልውላዋት ግን. . .? 
እዚኦም ብዘይካ ሰንዓ ናይ ቅልውላዋት፡ 

እንታይ ረብሓ ኣምጺኦሙሉ ነዚ ዓለም? 
ሰብ ኣእምሮ የበሉን ኣዳቒቑ ክፈልጥ 
ኣይክእልን እዩ፡ ነዚ ስትራተጂያዊ 
ለውጥታት ከንብቦ ኣይክእልን እዩ ክትብል 
ኣይትኽእልን። ከምኡ ስለዝኾነ እዩ ‘ዒፍ’ 
ኢልዎ ሰብ ሎሚ። እቲ ንቕሓት ዘጓሳጉሰሉ 
ሓይሊ እኳ እንተዘየለ፡ ከምቲ ኣብ እዋን 
ዝሑል ኲናት ዝነበረ፡ ሕጂ በዚ ከካብ 
ከባቢኡ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት፡ ህዝብታት 
ፍጊዕ ኢሉዎም፡ ኣኺሉዎም እዩ። ንኸምዚ 
ዓይነት ነገር ክጻወሩ ኣይክእሉን እዮም። 
ዝሑል ኲናት ተወዲኡ ምስተባህለ፡ 

ቓዒዳ መን ፈጢሩዋ እንድሕር 
ኢሎሙኻስ - ኣብ ኣፍጋኒስታን ነጂቡላህ 
ከሎ ካልኦት ከለዉ ንሩስያ ክምክትዎም 
ምእንቲ፡ እዚኣቶም ኮሚኒስት እዮም - 
ሃይማኖት የብሎምን ተባሂሉ፡ ተወደብ 
ተወዳደብ ኢሎም ቓዒዳ ፈጢሮም። 
ዳዒሽከ መን ኣምጺኡዋ? እዘን ካልኦት 
ዝተፈላለያ ናይ ሽበራ ውድባት ብኸመይ 
ድየን መጺአን? ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ 
ኩነታት እየን ተፈጢረን? እንተደኣ ተባሂሉ፡ 
ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እየን 
ተፈጢረን ኩላተን። 
ምስ’ቲ ናይ እንኮ-ቍጥባዊ (ዩኒፖላር) 

ዝበሃል ተርእዮ፡ ቦሎኽ-ቦሎኽ ኢለን 
ብተዘዋዋሪን ብኣታቶም ብቐጥታን 
ዝተፈጥራ እየን። ንሳተን ፈጢረናኦ ዘለዋ 
ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይርግኣትን 
ዕንወትን ከኣ ቀሊል ኣይኰነን። እቲ 
ንምስሉይነት ዝብልዎ ኣንጻር ቴሮሪዝም፡ 
ኣንጻር ገለ ዝብልዎ፡ መሳርሒኦም እዩ 
ባዕላቶም ዝፈጠርዎ እዩ። እዚ ስለዝዀነ፡ 

መን እዩ እቲ ግዳይ ኣብ መወዳእታ 
እንድሕር ኢልካ፡ እቲ ግዳይ ብዘይካ እታ 
ናይ 9/11 መስከረም ፍጻመ፡ ዝበዝሕ 
ግዳይ ናይ ሽበራታት - እዚ ደቡብ ዝበሃል 
እዩ፡ ሳልሳይ ዓለም እዩ። ጥምየት ወስኸሉ 
ብሰንኪ ናታቶም ፖሊሲታት ዝመጽእ 
ጥምየት፡ ኣብ ህዝብታት ፈጢሩዎ ዘሎ 
ሽግር መወዳእታ የብሉን። 
ድሕረት ሓደ ዓቢ ብድሆ ናይ’ዚ ደቡብ 

ዝበሃል ዘሎ ከባቢታት እዩ። ካብ’ዚ ዓለማዊ 
ስትራተጂ ጃንዳ ዋሽንግቶን ብቐዳማይ 
ደረጃ ዝህሰ ዘሎ መን እዩ? እንተደኣ 
ኢልካ፡ እዚ ህዝብታት እዚ እዩ። ኣብ 
ኣፍሪቃ ሎሚ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ኣሎ 
እንተ ኢሎምኻ’ሞ፡ ምስ ዕብየት ብዝሒ 
ጽባሕ ንግሆ እውን ናብ ዕጽፊ ምስ ከደ፡ 
እንታይ ክገብር ይኽእል በዚ ሕጂ ዘለዎ? 
እንታይ ክበልዕ እዩ ጽባሕ ንግሆ? በዚ 
ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ህውከት ከመይ 
ከመይ ክኸውን እዩ ዘየብል ኣይኰነን።
እቲ ንቕሓት ብኡ መጠን እናዓበየ 

ይኸይድ ኣሎ፡ ምናልባት ኣወዳድባ ኣለዎ 
የብሉን ካልእ ኣርእስቲ እዩ። ኣብ ላቲን 
ኣመሪካ ዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ ክትርእዮ 
ትኽእል ኢኻ። ብብእዋኑ ዝፈጥርዎ ዘለዉ 
ነንበይነን ሃገራት ኣብ’ዚ መዓስከር፡ ኣብ’ዚ 
በይዝ… ነንበይኑ እንታይ ይረክብ ኣሎ፡ 
ብዘይካ’ቲ ዝምዝምዝዎ ዘለዉ ጉልበት 
እንታይ ኣለዎም ኣብ መወዳእታ። 
ህንዲ’ውን ደሚርካ እንተርኢኻያ ማለት 
እዩ። 
ሕጂ እዚ ደቡብ ዝበሃል ዘሎ ማርጂናላይዝ 

ስለዝዀነ ተዋሲኑ ስለዘሎ፡ ናይ ልምዓት 
ዕድል ስለዘይረኸበ፡ ዓይነት ህይወቱን 
መነባብሮኡን ስለዘይጥዓመ፡ ምስኡ ካልእ 
ሽግራት እናተወሰኸሉ ስለዝኸይድ፣ ካብ 
ኣብ ሰሜን ዘሎ ዝነቕሐ እዩ ክትብል 
ትኽእል ኢኻ ባይ ዲፎልት ብባህሪ። 
ምኽንያቱ፡ መነባብሮኡ እዩ ዝውስኖ። ኣነ 
ስለምንታይ ኣብ’ዚ ተደርብየ፡ ስለምንታይ እየ 
ዝጠሚ ዘለኹ፡ ስለምንታይ እየ ብሕማማት 
ዝጨናነቕ ዘለኹ፡ ስለምንታይ ስለምንታይ. 
. .? ኢሉ ነብሱ ክሓትት ይኽእል እዩ። 
እናኣነጻጸረ እውን ስለዝርእዮ። 
ስለ’ዚ፡ ሓዲሽ ዓለማዊ ለውጢ ክመጽእ 

ኣለዎ፡ ሓዲሽ ስርዓት ክመጽእ ኣለዎ። 
ተወዲቡ ዝቃለስ ኣሰራርሓታት ኣሎ 
እንተዘይበልና፡ እቲ ንቕሓት ኣብ’ቲ ደቡብ 
ስለዝበዝሕ፡ ነዚ ዝመጽእ ዓመታት - ዓሰርተ 
በሎ ዕስራ ዓመታት፡ እቲ ኣይፋልን ዝብል 
ሓይሊ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ደቡብ 
ዘሎ እዩ። ዝያዳ ካልእ በሊዑ ዝያዳ ካልእ 
ፈሊጡ ኣይኰነን፣ ዘለዎ ኩነታት ካልእ 

ኣማራጺ ስለዘይብሉ እዩ። ነቶም ንህይወቱ 
ዝዘርጉ ዘለዉ ጠንቅታት ንዓታቶም 
ክኣልዮም ክሓስብ ነውሪ ኣይኰነን። 
ባህርያዊ ውጽኢት እዩ ዝኸውን። 
ምናልባት እዚ ናይ መወዳእታ 

ዲፕሎማሲ እንተደኣ ርኢና፡ ካብ ኤውሮጳ 
ዝብገስ ተበግሶታት፡ ካብ ውሽንግቶን 
ዝግበር ተበግሶታት፡ ናይ ኣፍሪቃን 
ናይ ኣመሪካን ኣኼባ ይግበር ኣሎ ኣብ 
ዋሽንግቶን. . . ይብል። ናይ ኣፍሪቃ ፍቕሪ 
ክትስሕብ ምእንቲ ማለት እዩ። ህይወት 
ሰባት እናኣዕነኻ ክትቅሽሽ ክትጥብር 
ትሓስብ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ 
መጺእካ - ንማእከላይ ምብራቕ ክትከስብ 
ኢልካ ኣብ ሪያድ፡ ኣብ እንታይ ኢኻ 
ትብሎ ኣኼባታት ትገብር። መን ክሰምዓካ 
ይኽእል ኣብ መወዳእታ። 
ምናልባት ደሓር ክንመጽኦ ኢና፡ 

ዋላ እተን ኣብ ምክፍፋል ናይ ዝሑል 
ኲናት መስርዕ ወይ ጋንታ ሒዘን ዘነበራ 
ሓይልታት፡ ይኣኽለና ይኣኽለና፡ ይኣክል 
ኣብ ምባል ገጸን ከይደን ስለዘለዋ፡ እዚ 
ደሚርካ ደሚርካ ክትርእዮ ከለኻ፡ ነዚ ሕጂ 
ንሕና ዘለናዮ ጥራይ ዘይኰነስ፡ እቲ ደቡብ 
ዝበሃል ካብ’ዚ ዘለዎ ዓይነት ህይወት ክወጽእ 
ኣለዎ ናይ ግድን። ኣይሓስብን እዩ ወይ 
ዝመርሖ ስለዝሰኣነ እዩ፡ ዕድል ስለዘይረኸበ 
እዩ ኢልካ ከተናእሶ ኣይትኽእልን። ግዜ 
እናኣዋህለለ እናኣዋህለለ ኣብ መወዳእታ 
እቶም ቀንዲ ነዚ ናይ ሃይመና ናይ 
ዕብለላን ናይ ግበታን ኣከያይዳ፡ ኣብ ዓለም 
ኖ ዝብል እቲ ዝበዝሕ ኣብ ደቡብ ዘሎ 
ህዝቢ እዩ - ብጠንቂ እቲ ዘለዎ ኵነታት። 
እዚ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ከመይ 

ይኸይድ፡ ዋላ እተን ሓያላን ዓበይቲ ዝበሃላ፡ 
ዝንቀሳቐሳኦ ዘለዋ፡ ዞባውያን ጎብለላት 
ዝበሃላ’ውን ዝንቀሳቐሳሉ ዘለዋ፡ ብዘይካ’ዚ 
ፖለቲካ ካልእ ከስርሐን ዝኽእል ሕርያታት 
ኣለወን ድዩ - ኣነ ኣይመጽኣለይን። 
ምኽንያቱ፡ ንዓኡ ንምኽሳብ ተባሂሉ ዝግበር 
ዘሎ ናይ ኤውሮጳ ደሊገሽናት መጺኦም 
ከይዶም - ኣብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ምዕራብ፡ 
ኣብ ደቡብ. . . ክብሃል እንከሎ፡ ይርኣዮም 
ኣሎ እቲ ናይ ብሓቂ ስምዒት ህዝብታት 
ናይ ደቡብ። ይፈልጥዎ ስለዘለዉ፡ መጠበሪ 
ደኾን እዚኣ እንተተገብረት እዚኣ. . . 
ኢሎም ዘካይድዎ ዘለዉ እዩ።
ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ኣብ ወደባዊት ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ኣብ ወደባዊት 

ከተማ ባጽዕ ዝተኻየደ ቀዳማይ ክፋል ቃለ-ከተማ ባጽዕ ዝተኻየደ ቀዳማይ ክፋል ቃለ-
ምሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ምሕትት ምስ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ ኣብ’ዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ኣፈወርቂ ኣብ’ዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ 
ዝቕጽል፡ ንዘቤታዊ ኵነታት ዝምልከት ዝቕጽል፡ ንዘቤታዊ ኵነታት ዝምልከት 
ሕቶታት ክህልወና እዩ።ሕቶታት ክህልወና እዩ።

ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል
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ሸባብሸባብ
ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ

ሸባብሸባብ
ሕቶ ሸባብሕቶ ሸባብ

ደዋሊት፤ ሄሎው ናብ ምኽሪ 
ብተለፎን ድየ ደዊለ ዘለኹ?

ኣማኻሪ፤ ጽቡቕ ኣለኺ፡ መን 
ክብል? ካበይከ ትድውሊ ትህልዊ?

ደዋሊት፤ ኣዜብ እበሃል፡ ካብ ከባቢ 
ኣስመራ’የ ዝድውል ዘለኹ።

ኣማኻሪ፤ የቐንየለይ ኣዜብ! ናብ 
መደወሊኺ ጉዳይ እንተ ኣተና 
እንታይ ይመስለኪ?

ደዋሊት፤ ሓቅኻ። ኣነ ብቓንዛ 
ርእሲ ተሸጊረ። ቅድም መድሃኒት 
ወሲደ ይዕገሰለይ ነይሩ። ሕጂ 
ግን ኣይጠቕመንን ዘሎ። ኣዝየ 
ስለዝተሸገርኩ ዝሓሸ ምኽሪ እንተ 
ረኸብኩ’የ ዝድውል ዘለኹ። 

ኣማኻሪ፤ ኣዜብ፡ ኣስፍሕ ኣቢልኪ 
ብዛዕባ ድሕረ ባይታኽን ባህሪ ቃንዛ 
ርእስኽንዶ ክትገልጽለይ?

ደዋሊት፤ ሕጂ ጓል 32 ዓመት ኮይነ 
ኣለኹ። እዚ ቃንዛ ካብ ዝጅምረኒ 
ልዕሊ 10 ዓመት ኮይኑ’ሎ። ኣብቲ 
መጀመርያ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ 
ብድኻም ወይ ጸሓይ ትልዓለኒ 
ነይራ። ኣብዚ ቐረባ ዓመታት ድሕሪ 
ሓዳር ምግባረይ ግን እዚኣ’ያ ዘይብላ 
ምኽንያት ኣብ ከክልተ ሰሙን ኣቢላ 
ትመላለሰኒ ኣላ። 

ኣማኻሪ፤ ድሕሪ ሓዳር ምግባረይ 
ኢልክኒ ጸኒሕኪ’ሞ፡ ኣብ ሓዳር 
ዘሸግረኪ ኩነታት ኣሎ ድዩ?

ደዋሊት፤ ኣብ ሓዳረይ ዝኾነ ጸገም 
የብለይን፡ ቅስንቲ’የ። 

ኣማኻሪ፤ ዝኾነ ወልፊ ወይ ጥዕናዊ 
ጸገም ኣለኪ ድዩ?

ደዋሊት፤ ኣነ ብዘይካ’ዛ መርዘን 
ዝኾነ ጸገም የብለይን።

ኣማኻሪ፤ ብኸመይ ደኣ መርዘን 
ኢልክያ?

ደዋሊት፤ ብዘይካ መርዘን ርእሲ 
ዘሕምም ደኣ እንታይ ኣሎ ድዩ? 

ኣማኻሪ፤ ዘይፈለጥክዮ ክትኮኒ 
ትኽእሊ እንድኺ፡ ዝኾነ ቃንዛ ርእሲ 
መርዘን’ዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ቃንዛ 
ርእሲ ክብሃል እንከሎ፡ ኣብ ዝኾነ 
ክፋል ርእሲ፡ ክሳድን ገጽን ዘጋጥም 
ዘይምቹእነትን ቃንዛን ኮይኑ፡ ምስ ካልእ 
ሕማም ዝተኣሳሰሩን ዘይተኣሳሰሩን 
ተባሂሎም ኣብ ክልተ ይኽፈሉ። 
ልዕሊ 200 ዓይነታት ከም ዘለዉ 
ከኣ ይሕበር። መብዝሕትኡ እዋን 
ቃንዛ ርእሲ ምልክት ናይ ዝተፈላለዩ 
ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ሕማማት 
ክኸውን ይኽእል። መብዝሕትኦም 
ፈኮስትን ንምፍዋሶም ዘየሸግሩን 
ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም ትሕቲ 
1% ንህይወት ሓደገኛታት ክኾኑ 
ይኽእሉ።

ደዋሊት፤ እዚ ናተይ ቃንዛ ደኣ’ሞ 
እንታይ ዓይነት ክብሎ’የ?

ኣማኻሪ፤ ዓይነታት ቃንዛ ርእሲ 
ንምፍላይ በዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት 
ክግለጽ ይክኣል፤

~ ዓይነት ቃንዛ ዘይንጹር፡ ጸቓጢ፡ 

~ ተደጋጋሚ መድሃኒታት ቃንዛ 
ምዝውታር። 

~ ምቅይያር ኩነታት ኣየር። 

ደዋሊት፤ ምናልባት ካብዞም 
ክትገልጸለይ ዝጸናሕካ ንዓይ 
ክጸልወኒ ይኽእል’ዩ ዝብሎ፡ ክብድ 
ክብለኒ ከሎ፡ ብተዳጋጋሚ ብዙሕ 
ቡን ሰትየ’የ ዝድቅስ። ኣደይ ከም 
እትብለኒ ወላዲታ መርዘን ስለዝነበራ፡ 
ናይ ሓባር መተርኣስ ይጥቀማ 
ስለዝነበራ፡ ኣደይን ሓትነይን ከም 
ዝሓለፈን ነጊራትኒ። ኣነ’ውን ካብ 
ወላዲተይ ወሪሰዮ ይኸውን። 

ኣማኻሪ፤ እዚ ሕማም ተላጋቢ 
ኣይኮነን። እዞም ብልምዲ ዝዝረቡ 
መተርኣስን ካልእን ስነፍልጠታዊ 
መረዳእታ ዘይብሎም ብሂላት’ዮም። 
እዞም ከም መለዓዓልቲ ክጠቕሰልኪ 
ዝጸናሕኩ ግን ብመጽናዕቲ 
ዝተለለዩ’ኳ እንተኾኑ፡ ኩሎም ንሓደ 
ሰብ የለዓዕልሉ ማለት ኣይኮነን። 
ንዓኺ ከበግሰልኪ ዝኽእል ንምልላይ 
ግን ሓጋዚ’ዩ። ተመሳሳሊ ጸገም ኣብ 
ሓረግ ወለዶ ምስ ዝህሉ መበገሲኡ 
ኣለሊኻ መጠኑ ንምንካይ ሓጋዚ 
ሜላ’ዩ። ብተወሳኺ ቡን ብዘለዎ 
ትሕዝቶ ካፈይን ዘለዓዕል’ኳ እንተኾነ፡ 
ከማሓይሽ’የ ብምባል ብብዝሒ 
ምውሳድ ኣብ ምግዳድ ቃንዛ ልዑል 
ተራ ኣለዎ። ብተመሳሳሊ ብዙሕ 
ድቃስ’ውን ሓደ ካብ መለዓዓልቲ’ዩ። 
እምበኣር ዘለኪ ዓይነት ሕማም ቃንዛ 
ርእሲ ፈሊኺ ንምርዳእ እዞም ዝስዕቡ 
ግኑናት ዓይነት ሕማም ቃንዛ ርእሲ 
ምፍላጦም ሓጋዚ’ዩ።

1. ብሻቕሎት ወይ ጭንቀት 
ዝብገስ ቃንዛ ርእሲ፤ እዚ ዓይነት 
ቃንዛ ርእሲ ብብዝሒ ዝርአ ኮይኑ፡ 
ብኽልተ መታልሕ ጸቕጠትን 
ውጥረትን ብምፍጣር ካብ ፈኲስ 
ክሳብ ማእከላይ ክብደት ዘለዎ ቃንዛ 
ኮይኑ፡ ካብ 30 ደቓይቕ ክሳብ 7 
መዓልታት ክጸንሕ ይኽእል። 

2. መርዘን፤ መብዛሕትኡ እዋን 
ብሓደ ወገን መትልሕ ካብ ማኣከላይ 
ክሳብ ከቢድ ተረውተረው ዝብል 
ቃንዛ ዘለዎ ኮይኑ፡ ካብ 4 ሰዓታት 
ክሳብ 72 ሰዓታት ብዘይ ምቁራጽ 
ክጸንሕ ይኽእል። ኣብ ገለገለ 
ሰባት ድማ ኣቐዲሙ ሕውዝውዝ፡ 
ሸቕሸቕታን ምድንዛዝን ላዕለዋይ 
ማሓውር፡ መስታ ብርሃን፡ ወታእታእ፡ 

ዝኣመሰሉ ሓበርቲ ምልክታት 
ብምርኣይ ክብገስ ይኽእል። ጎኑጎኑ 
ድማ ዕግርግር ምባል፡ ተምላስ፣ 
ጽልኣት፤ ብርሃን፡ ድምጺ፡ ጨና፡ 
ምንቅስቓስ ዝኣመሰሉ ምልክታት 
ይህልውዎ።

3. ጥሙር ቃንዛ ርእሲ፤ እዚ 
ዓይነት ቃንዛ ርእሲ ወቕታዊ ኮይኑ፡ 
ኩሉ ግዜ ብሓደ ወገን ብፍላይ ኣብ 
ዓንኬል ዓይንን ከባቢኡን ዝርአ ከቢድ 
ወጋኢ ቃንዛን ንብዓትን ምቕያሕ 
ዓይኒ፡ ምሕባጥን ምውራድን ከበሮ 
ዓይኒ፡ ጸረርታ ኣፍንጫ ዝኣመሰሉ 
ምልክታት ዝልለ ኮይኑ፡ ካብ 15 
ደቓይቕ ክሳብ 3 ሰዓታት ብዘይ 
ምቁራጽ ክጸንሕ ይኽእል። ብዝያዳ 
ድማ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝርከቡ 
መስተን ሽጋራን ዝጥቀሙ ደቂ 
ተባዕትዮን ይረአ።

4. ብሃልኪ ዝብገስ ቃንዛ ርእሲ፤ 
ስሙ ከም ዝሕብሮ ብሰንኪ ሃልኪ 
ዝብገስ ኮይኑ፡ ብኽልተ ወገን ክፋል 
ርእሲ ተረውተረው ዘብል ቃንዛ፡ 
ጽልግልግ፡ ምድራቕ ክሳድ፡ ተምላስ፡ 
ብዝኣመሰሉ ምልክታት ክንጸባረቕ 
ይኽእል።

5. ምስ ካልእ ሕማማት 
ዝተኣሳሰር ቃንዛ ርእሲ፤ ብዝወሓደ 
መጠን ዝርአ ኮይኑ፡ ካብ ፈኲስ 
ወይ ከቢድ ሕማም ዝብገስ ኮይኑ፡ 
እዞም ዝስዕቡ ጠንቅታት ክህልውዎ 
ይኽእሉ።

• ጥረ ሓንጎል።

• ውሽጣዊ ረኽሲ፡ ረኽሲ ሽፋን 
ሓንጎል፡ ዕትብቲ ዓንዲ ሕቖ።

• ማህረምቲ ርእሲ።

• መትነ-ልባዊ ሕማማት፡ ጸገማት 
ሻምብቆ ደም፡ ልዑል ጸቕጢ ደም።

ደዋሊት፤ ኣነስ ብዙሕ ኣካቢደዮ 
ኣይፈልጥን’የ። እምበኣር ክሳብ 
ክንድ’ዚ ሰበብ ኣለዎ’ዩ! ክንደይ 
ከፍርሓካ ደኣሉ!

ኣማኻሪ፤ ኣቐድም ኣቢለ ከም 
ዝገለጽኩልኪ፡ መብዛሕትኡ ሕማም 
ቃንዛ ኣሰካፊ ኣይኮነን። ሓደገኛ 
ምስ ዝኸውን እዞም ዝስዕቡ ኣመቲ 
ምልክታት ናይ ሓደገኛ ኣካልዊ 
ሕማማት ክኾኑ ይኽእሉ፤ 

- ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተራእየ 
ንላዕሊ ብርቱዕ ቃንዛ ርእሲ ምስ 
ዝኸውን። 

- ናይ መጀመርያ ብርቱዕ ቃንዛ 

ርእሲ። 

- ብሓጺር መዓልታት ወይ 
ሰሙናት እናገደደ ዝኸይድ ቃንዛ 
ርእሲ። 

- ብመርመራ ዘይንቡር መትናዊ 
ጸገማት ዝተራእየ ጸገም ምስ ዝህሉ።

- ረስኒ ወይ ዘይነጸረ ምልክት 
ኣካላዊ ሕማም ምስ ዝህሉ። 

- ድሕሪ ተምላስ ስዒቡ ዝርአ 
ቃንዛ ርእሲ። 

- ብምንቅስቓስ ማለት ብምዕጻፍ፡ 
ምልዓል ምስዓል ዝስዕብ ቃንዛ ምስ 
ዝኸውን። 

- ድቃስ ዝዘርግ ወይ ድማ ቀጥታ 
ድሕሪ ምብርባር ዝርአ ቃንዛ ምስ 
ዝኸውን።

- ፍሉጥ ኣካላዊ ሕማም ምስ 
ዝህሉ። 

- ድሕሪ 55 ዓመት ዕድመ ምስ 
ዝኽሰት።

- ኣብ ሓደ ከባቢ ርእሲ ዝተወሰነ 
ልምሉም ሕበጥ ዝተኣሳሰር ምስ 
ዝኸውን። 

ደዋሊት፤ እሞ፡ ብዙሕ ሓበሬታ 
እንዲኻ ሂብካኒ፡ ክሳብ ኣብ ሓኪም 
ዝቐርብ ብዓቕመይ እንታይ ክገብር 
ይኽእል? 

ኣማኻሪ፤ ሽሕ’ኳ መብዛሕትኡ 
ሕማም ቃንዛ ርእሲ ኣሰካፊ ኣይኮነን 
እንተ ተባህለ፡ ብዘይ ምኽሪ ሰብ 
ሞያ ዕሽሽ ክበሃል ኣለዎ ማለት ግን 
ኣይኮነን። ገለ መሰረታዊ ዘቤታዊ 
ክንክን ክጠቕሰልኪ።

• ጠንቂ ምልላይን ምውጋድን። 

• ብዘይ ሕክምናዊ ምኽሪ 
ዝረኸብክዮ ፈውሲ ቃንዛ ብቐጻሊ 
ዘይምውሳድ። 

• ኣገባብ ኣነባብራ ምምሕያሽ፡ ናይ 
ባህሪ ለውጢ፡ ተጠቃምነት ኣወለፍቲ 
ባእታታትን መለዓዓልትን ምውጋድ። 
እኹልን ስሩዕን ድቃስ፡ ስሩዕ 
ኣመጋግባ፡ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ 
ምዝውታር። 

ብተወሳኺ እዞም ዝስዕቡ ክንክን 
ኣብ ምቅላል ክብደት ቃንዛ ርእሲ 
ሓገዝቲ ምኽርታት’ዮም። 

1. ብልቡጥ ማይ ዝጠልቀየ ጨርቂ 
ኣብ ወተግ ክሳድ ምግባር።

2. ንኽሳድን መንኮብን ኣፍኲስካ 
ምድራዝ። 

3. ኣብ ህዱእን ደባንን ቦታ 
ምዝናይ። 

4. ካብ ጸቕጢ ሓሳብ ቃንዛ 
ተላግሰሉ ሃዋህው ምንዳይ። 

5. ክሳብ ዝተኻእለ እወታዊ 
ኣተሓሳስባ ምዝውታር።

ደዋሊት፤ ኣዝየ’የ ዘመስግነካ! 
ብዙሕ ጠቓሚ ሓበሬታ ረኺበ። 
የቐንየለይ፥ ብሩኽ መዓልቲ።

ኣማኻሪ፤ ጽን ኢልኪ ስለዝሰማዕክኒ፡ 
ኣነ’ውን አመስግነኪ፡ ብሩኽ መዓልቲ 
ንኹልና።

መርዘን’ያ ትኸውን!መርዘን’ያ ትኸውን!
ሸቕሸቕ ዘብል፡ ዝወግእ፡ ተረውተረው 
ዘብል፡ ወዘተ ብምባል። 

~ ብርታዐ ቃንዛ፡ ብውልቃዊ 
ሚዛን ዝግለጽ ኮይኑ፡ ኣዝዩ ብርቱዕ፡ 
ማእከላይ፡ ፈኲስ፡ ካብ ስራሕ ዘብኵር፡ 
ድቃስ ዝኸልእ፡ ወዘተ ተባሂሉ 
ይግለጽ። 

~ ቦታ ቃንዛ፡ ኣብ ሓደ ቦታ 
ዝተደረተ፡ ብሓደ ወገን ርእሲ 
ጥራይ፡ ምሉእ ርእሲ፡ ወዘተ ተባሂሉ 
ይግለጽ። 

~ ኣገባብ ኣጀማምራ፡ ሃንደበታዊ፡ 
ብሰላሕታዊ ቀስብቐስ። 

~ ዝወስዶ ግዜን ምድግጋምን፡ 
ካብ ገለ ደቓይቕ ክሳብ መዓልታት 
ተባሂሉ ክግለጽ ይግባእ። ከምኡ ድማ 
ዘበግሶን ዘማሓይሾን ረቛሒታት፡ 
ማለት ብዅነታት ኣየር፡ መግቢ፡ ጨና፡ 
ወዘተ ክኸውን ይኽእል። እምበኣር 
ብመንጽር’ዚ ሓበሬታታት ባህርያት 
ቃንዛ ርእስኺ ከመይ ትገልጽዮ? 

ደዋሊት፤ ተረዲአካ እንተ’ለኹ፡ 
ንዓይ ሃንደበት’ዩ ዝጅምረኒ። ብሓደ 
ወገን መትልሐይ ክሳብ ሰራውር 
ደመይ ዝግተር ተረውተረው የብለኒ። 
ኣብዛ ዝሓመላ እዋን ዝኾነ ድምጺ 
ይኹን ብርሃን ስለዘጽልኣኒ ኣብ ጸላም 
በይንኺ ዕኹልል ኢልኪ ደቅሲ’ዩ 
ዝመጽኣኒ። ዕግርግርን ተምላስን’ውን 
ስለዝገብረለይ ጨና መግቢ’ውን 
ይጸልእ። እንተ ተንቀሳቒሰ ዲግዲግ 
ስለዝብለኒ ክንቀሳቐስ የሸግረኒ’ዩ። 
ክሳብ ሳልስቲ ኣይትገድፈንን’ያ። 

ኣማኻሪ፤ መብዛሕትኡ እትገልጽለይ 
ዘለኺ ምልክታት ናብ ምልክታት 
መርዘን ዝቐርብ’ኳ እንተ ኾነ፡ ዝያዳ 
ንምንጻሩ ናይ ክኢላታት ሕክምና 
ቀሪብካ ምምርማር ኣገዳሲ’ዩ። 
ብተወሳኺ’ውን ዘየስተብሃልክሉ 
ከበጋግሱልኪ ዝኽእሉ ክሕብረኪ’ሞ 
ንዓኺ ዘለዓዓለልኪ ንምርዳእ 
ሓጋዚ’ዩ።

~ ኣብ ሓረግ ወለዶ ተራእዩ 
ምስ ዝነብር ኣብ ዝቕጽል ወለዶ 
ክንጸባረቕ ይኽእል። 

~ ምዝንባል ውሽጣዊ ነዝዕታት ኣብ 
እዋን ወርሓዊ ጽግያት፡ መድሃኒታት 
ከም መከላኸሊ ጥንሲ። 

~ ዘይስሩዕ ኣመጋግባን ጾምን።

~ ውጽኢት ጸባ ፋርማጆ፡ ቸኮሌት፡ 
ኮካኮላ፡ ኣቮካዶ፡ ባናና፡ ጠስሚ፡ ፉል፡ 
ኣልኮል፡ ሽጉርቲ፡ ኣራንሺ ወይ 
ለሚን፡ ዕሹግ መግቢ፡ ቀይሕ ነቢት፡ 
ዕጡን ቋንጣ ዓሳ፡ ቀመም ዝበዝሖ 
መግቢ፡ ዝኣመሰሉ ዓይነት መግብታት 
ከበጋግሱ ይኽእሉ። 

~ ዘይስሩዕ ድቃስ ወይ ብዝሒ 
ድቃስ።

~ ድሙቕ ብርሃን፡ ብርቱዕ ድምጺ፡ 
ገለ ገለ ጨናታት።

~ ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን 
ጸቕጢ።

~ ሃንደበታዊ ምቁራጽ ኣወለፍቲ 
ባእታታት።
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“ዕላማና ውሕስነትን ድሕነትን መግቢ ንምርግጋጽ’ዩ” ኣቶ ጸጋይ ገብረማርያም
 ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ፍኖት፡ 

ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ጽሑፍና፡ 
ኣቶ ጸጋይ ገብረማርያም ብሓፈሻዊ 
ሕክምና እንስሳ ብኣድቫንስድ ዲፕሎማ 
ከም ዝተመረቑ፡ ንልዕሊ 53 ዓመታት 
ኣብ ዓውዲ-ሕክምና እንስሳ፡ ብቐንዱ 
ድማ ኣብ ምርምር ስጋ ንሓያሎ ዓመታት 
ብእተፈላለየ ጽፍሒ ሓላፍነት ከም ዘገልገሉ 
ዝገልጽ ትሕዝቶ ኣቕሪብናልኩም ነይርና። 
ንሎሚ ድማ፡ ኣብ ዙርያ እቲ ንልዕሊ 
30 ዓመታት ዝነጠፉሉ ኣሃዱ ምሕራድ 
ከብቲ ዞባ ማእከል (ማቻላዮ)ን ካልእን 
ዘተኰረ፡ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል 
ናይቲ ጽሑፍ ናባኹም ነብሎ ኣለና - 
ሰናይ ንባብ፡-

 ሕራይ ኣቶ ጸጋይ፡ ስጋ ጥሪት ብጽፈት  ሕራይ ኣቶ ጸጋይ፡ ስጋ ጥሪት ብጽፈት 
ክተሓዝ እንተዘይክኢሉ ኣብ ጥዕና ደቂ-ክተሓዝ እንተዘይክኢሉ ኣብ ጥዕና ደቂ-
ሰብ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከኸትል ስለዝኽእል፡ ሰብ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከኸትል ስለዝኽእል፡ 
ቅድምን ድሕርን ሕርዲ ከመይ ዝበለ ናይ ቅድምን ድሕርን ሕርዲ ከመይ ዝበለ ናይ 
ጽሬት ኣገባብ ትኽተሉ?ጽሬት ኣገባብ ትኽተሉ?

 ቅድሚ ሕርዲ፡ ፈለማ እተን ጥሪት 
ዘዕርፋሉ መዕቆቢ ቦታ ክዳሎ ይግባእ። 
ከምኡ’ውን እኹል ዝስተ ማይ ክቕረበለን 
ኣለዎ። እተን ጥሪት ንልዕሊ 24 ሰዓታት 
ዝጸንሓ እንተዀይነን ድማ፡ እንተላይ 
መግብን መደቀሲ ቦታን ይዳሎ። እዚ 
ኣገባብ ክንክን ንኸብቲ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
እንተላይ ነተን ምስ ጥሪት ዝምደባ ጤለ-
በጊን ምራኹትን እውን ዘጠቓለለ እዩ። 
እተን ዝሕረዳ ጥሪት ካብ ዝተፈላለየ 

ቦታታት እየን ዝመጽኣ። ኣብ ክንዲ ነዊሕ 
መዓልታት ብእግረን ተጓዒዘን ዝመጽኣ 

ድማ፡ ኣብ እተፈላለየ ዓይነት መጐዓዝያ 
ተጻዒነን እንተመጽኣ ይምረጽ። ምኽንያቱ፡ 
ብዘይዕረፍቲ ንመዓልታት እንተተጓዒዘን፡ 
ብሰንኪ ጥምየትን ድኻምን ብሕማም 
ክጥቅዓ ዘሎ ተኽእሎ ርሒብ ስለዝዀነ።
ድሕሪ ሕርዲ’ውን ኣሰራርሓና ብጽፉፍ 

ኣገባብ ዝተማእከለ ንክኸውን ኢና 
ንጽዕር። እዚ እንግልገለሉ ዘለና ቤት-
ሕርዲ፡ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጥልያን 
ዝተሃንጸ እዩ። እዚ ቅድሚ 100 ዓመት 
ዝተሃንጸ ቤት-ሕርዲ፡ ኣብቲ እዋን ምዕቡል 
መሳርሒታት ዘማልአ’ዩ ነይሩ። ሎሚ 
ግን፡ እቲ ትሕተ-ቅርጹ ብምኽንያት’ቲ 
ንብዙሕ ዓመታት ዝሃቦ ኣገልግሎት 
ኣሪጉ እዩ። ኣብኡ ዘሎ መሳለጥያታት 
እውን ብዘመናዊ ኣይተተክአን ዘሎ። 
ንኣብነት፡ ኣብኡ ዘሎ - ዝተሓርደ ከብቲ 
ዝንጥልጠለሉ ሓጺን ሰንሰለት እዩ። 
ሎሚ ግን እዚ ሰንሰለት’ዚ ዝምረጽ 
ኣይኰነን። እንተተረኺቡ ብኤለትሪክ 
ዝሰርሕ ኣውቶማቲክ፡ እንተ ዘይተረኺቡ 
ድማ ብቐሊሉ ዝንቀሳቐስን ዝገጣጠምን 
መሳርሒ ዝዓጠቐ ክኸውን’ዩ ዝግባእ።
ብተወሳኺ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ቤት-

ኣቶ ጸጋይ ገብረማርያም

ሕርዲ ዝርከብ ክፍሊ፡ ካብ’ተን እቲ 
ከብቲ ዝሕረደሉ፡ ቈርበቱ ዝቕለጠሉን 
ኣብ ሰንሰለት ዝንጥልጠለሉን ቀዳሞት 
ደቓይቕ ጀሚርካ ኵሉ ዕማማት ብሓያል 
ጉልበታዊ ጻዕሪ ናይ ሰራሕተኛታት እዩ 
ዝዕመም። እዚ ከኣ ነቲ ስራሕ ከቢድ 
ይገብሮ። ብኣንጻሩ፡ እቲ ብምዕቡል 
መሳርሒታት ተደጊፉ ዝካየድ ናይ 
ሕርዲ ስራሕ፡ ብዙሕ ሃልኪን ግዜን 
ዘይሓትት እዩ። እቲ ዝሕረድ ከብቲ 
መደንዘዚ መድህኒት ምስ ተወግአ፡ 
ሕርዲ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ይፍጸም። 
ብድሕሪ’ዚ፡ እቲ ዝተረፈ መስርሕ ሕርዲ 
መስርዑ እናሓለወን ካብ ሓደ ደረጃ ናብ 
ካልእ እናተሰጋገረን ብሓገዝ ኤለትሪካዊ 
መሳርሒታት ይካየድ።
ብሓፈሻ ግን፡ እዚ እንጥቀመሉ ዘለና 

ቤት-ሕርዲ ዋላ’ውን ዝዓጠቖ ናውቲ 
ዘመናዊ ኣይዅን፡ ብዝውንኖ ውሽጣዊ 
ዓቕሚ ጽሬቱን ጥዕናኡን ዝተሓለወ ስጋ 
ንምድላው ብቐጻሊ ተጠንቂቕና ኢና 
ንዓዪ። 
 ቤት-ሕርዲ (ማቻላዮ) ኣብ ውሽጢ  ቤት-ሕርዲ (ማቻላዮ) ኣብ ውሽጢ 

ማእከል ከተማ ኣስመራ እዩ ተደኲኑ ማእከል ከተማ ኣስመራ እዩ ተደኲኑ 
ዝርከብ። ኣብ ከባብያዊ ጽሬት እዛ ከተማ ዝርከብ። ኣብ ከባብያዊ ጽሬት እዛ ከተማ 
ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎዶ?ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎዶ?

 ኢጣልያውያን ነዚ ትሕተ-ቅርጺ 
ክሃንጽዎ እንከለዉ፡ ካብ ማእከል ከተማ 
ዝረሓቐ ወሰን ቦታ’ዩ ነይሩ። ከተማ 
ኣስመራ እናሰፍሐት ምስ መጽአት ግን፡ 
እዚ ቤት-ሕርዲ ኣብ ማእከል ከተማ 
ክኸውን ክኢሉ። ንኣብነት፡ ኣብቲ ኣነ 

ብዕድመ ንእሽቶ እንከለኹ ዝዝክሮ፡ 
ኣብዚ ከባቢ ዝነበራ ህንጻታት ብቑጽሪ 
ውሑዳት’የን ነይረን። እቲ ረሳሕ ፈሳሲ 
ዝመሓላለፈሉ መስመር ማይ-በላ እውን 
ዘይተሃደመ ብምንባሩ፡ እቲ ካብ ቤት-
ሕርዲ ዝፈሰሰ ደም ኣብኡ ክውሕዝ 
ንዕዘቦ ነይርና። እቲ ቈርበት’ውን ኣብዚ 
ሎሚ ኣውቶቡሳት ዘዕርፋሉ ዘለዋ ቦታ 
እዩ ዝግተር ነይሩ። 
ኣብዚ እዋን ድማ፡ እዚ ቤት-ሕርዲ ኣብ 

ማእከላይ ቦታ ምድኳኑ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ህዝባዊ ኣገልግሎት ብዝህባ ትካላት ጥዕና፡ 
መጐዓዝያ፡ ኣብያተ-መግብን ካልእን 
ብምኽባቡ ምቹእነት ዘይብሉ ኰይኑ 
ይርከብ። ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት፡ 
ከባቢ ወኪ-ዱባ ናብ ዝርከብ ዑና-ምናሴ 
ዝተባህለ ቦታ ክግዕዝ መደብ ተሓንጺጹን 
ንምትግባሩ ሓያል ጻዕርታት ተኻይዱን 
ነይሩ። እንተዀነ፡ ብሰንኪ ሕጽረት 
ባጀት’ዩ መስለኒ ክሳብ ሕጂ ኣብ ባይታ 
ክትግበር ኣይተኻእለን ዘሎ። 
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ቅድሚ ገለ ዓመታት’ውን፡ 

ካብዚ ዘለዎ ቦታ ተላዒሉ ናብቲ ብ‘እንኮዴ 
ፋብሪካ ስጋ’ ዝፍለጥ ትካል (ከባቢ 

መደበር) ክግዕዝ፡ እቲ ቦታ ድማ ጠቕሊሉ 
ምስ ሆስፒታል ዕዳጋ-ሓሙስ ክጽንበር 
ውጥን ወጺኡ ነይሩ። እንተዀነ፡ እቲ 
ትሕተ-ቅርጺ ክዛዘም ምስ ቀረበ፡ እቲ 
ዝስኳዕ ኤለትሪክን ካልእ መሳርሒታትን 
ብቐሊሉ ክዋደደሉ ብዘይምኽኣሉ፡ እቲ 
ፕሮጀክት ንግዚኡ ተቛሪጹ ኣሎ። 

 ስጋ ብቕዓቱ ተረጋጊጹ ናብ ኣብያተ- ስጋ ብቕዓቱ ተረጋጊጹ ናብ ኣብያተ-
መሸጣ ስጋ ምስ ተዘርግሐ፡ ንጽፈቱን መሸጣ ስጋ ምስ ተዘርግሐ፡ ንጽፈቱን 
ካልእን ዝከታተል ኣሃዱ ኣለኩምዶ?ካልእን ዝከታተል ኣሃዱ ኣለኩምዶ?

 ቀንዲ ዕማምና፡ ኣብ ውሽጢ ቤት-
ሕርዲ ክሰላሰሉ ዝግበኦም ንጥፈታት 
ምክትታልን ምቁጽጻርን እዩ። እቲ ስጋ 
እተፈላለየ ምርመራ ተኻይዱሉ ‘ሰብ 
ክምገቦ ይኽእል’ዩ’ ዝብል ማሕተም ምስ 
ተነብሮ፡ ኣብ ማካይን ብግቡእ ጽዒንና 
ነናብ ቦታኡ ነብጽሖ። ኣብ ቤት-መሸጣ 
ስጋ፡ ማሕተም ዝተገብሮ ስጋ ጥራይ’ዩ 
ክሽየጥ ዝግባእ። እንተዀነ፡ ካብዚ ወጻኢ 
ገለ ዘይሓላፍነታውያን ዜጋታት ብሕቡእ 
ከብቲ ሓሪዶም ክሸጡ ይፍትኑ እዮም። 
የግዳስ፡ ካባና ወጻኢ ነዚ ንምቁጽጻር 
ዝተመዘ መንግስታዊ ኣካል ኣሎ። በዚ 
ዘይሕጋዊ መንገዲ ክሽየጥ ዝተረኽበ ስጋ 
ድማ ተታሒዙ ብቐጥታ ናብ ቤት-ሕርዲ 
ይመጽእ። ዘይተመርመራ ስጋ ጥዕናኡ 
ስለዘይተረጋገጸ፡ ብወገንና ብዘይውልውል 
ከም ዝውገድ ኢና ንገብሮ። ስለዚ፡ 
ብሕቡእ ዝተሓርደ ስጋ ኣብ ኣብያተ-
መሸጣ ምሻጥ ዘይሕጋዊ ተግባር 
ብምዃኑ፡ ኣብ ጥዕና ተጠቀምቲ ከኸትሎ 
ንዝኽእል ሳዕቤን ተገንዚቦም ኵሎም 
ነጋዶ ካብ ከምዚ ንጥፈት ክቝጠቡ 
ይግባእ። 
 ቤት-ሕርዲ ኣስመራ ኣብ ምርግጋእ  ቤት-ሕርዲ ኣስመራ ኣብ ምርግጋእ 

ጠለብ ህዝቢ ዘለዎ ኣበርክቶ፡ ከምኡ ድማ ጠለብ ህዝቢ ዘለዎ ኣበርክቶ፡ ከምኡ ድማ 
ዘለዎ ሕጽረታት እንታይ ይመስል? ዘለዎ ሕጽረታት እንታይ ይመስል? 

ከተማ ክሰፍሕ እንከሎ፡ ቁጽሪ ተመጋባይ 
ህዝቢ ድማ ጎድኒ-ጎድኑ ክውስኽ ግድን 
እዩ። እዚ ቤት-ሕርዲ ድማ፡ ብዝውንኖ 
ዓቕሚ ጠለብ ናይ ኵሉ ህዝቢ ንምምላእ 
ንመዓልቲ ኣስታት 100 ከብቲ ይሓርድ። 
ኵሉን ኣብያተ-መሸጣ ስጋ መዓልታዊ 
ስለዘይሓርዳ፡ ስጋ ናብ ኵለን ንኸባጽሕ 
ዘጸግም ኣይኰነን።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብዚ እዋን ስጋ ዝጠልባ 

ናይ ንግዲ ትካላት ቁጽረን እናወሰኸ 
ይመጽእ ኣሎ። ብውሱን ዓቕሚ ካልኣይ 
ቤት-ሕርዲ ኣብ እንዳ እንኮዴ ተዋዲዱ 
ብምህላዉ፡ እተን ብውዕል መሰረት ስጋ 
ብስሩዕ ዝወስዳ ከም ሆስፒታላት፡ ኮለጃት፡ 
ኣብያተ-መግብን ዝኣመሰላ ትካላት 
መንግስትን ግልን ዝፈጥሮኦ ዝነበራ 

ተጽዕኖ ተፋዂሱ ይርከብ። እንተዀነ፡ 
ጠለብ ህዝብን ቀረብ ስጋን ዝተመጣጠነ 
ክኸውን እንተዀይኑ፡ እቲ ቤት-ሕርዲ 
ምዕቡል ዘመናዊ መሳርሒታት ክተኣታቱ 
ኣለዎ። ቁጽሪ ኣብያተ-ሕርዲ’ውን 
ክብርክት ይግባእ። ብዘይካ’ዚ፡ ቁጽሪ 
ናይቲ ኣብ ቤት-ሕርዲ ዝሰርሕ ዓቕሚ-
ሰብ እውን እናኣንቆልቆለ ስለዝርከብ፡ 
እዚ ጉዳይ ብኣግኡ መፍትሒ ክናደየሉ 
ይግባእ።

 ካብ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ካብ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት 
ኣትሒዝኩም ኣብ ውጽኢት ጸባን ስጋን ኣትሒዝኩም ኣብ ውጽኢት ጸባን ስጋን 
ኣስመራ ትሰርሑ ኣለኹም’ሞ፡ ኣብቲ ኣስመራ ትሰርሑ ኣለኹም’ሞ፡ ኣብቲ 
ፋብሪካ ቀንዲ ስራሕኩም እንታይ’ዩ?ፋብሪካ ቀንዲ ስራሕኩም እንታይ’ዩ?

 ኣብ ውጽኢት ጸባን ስጋን ኣስመራ፡ 
ዋና ክኢላ መርመራ ስጋ ኰይነ 
እሰርሕ ኣለኹ። እዚ ትካል ናይ ነዊሕ 
ዓመታት ታሪኽ ዘለዎን፡ ቅድሚ ሕጂ 
ኣስታት 24 ዓይነታት ውጽኢት ጸባን 
ስጋን ዘዳሉ ዝነበረን እዩ። ሎሚ ኣብዚ 
ትካል፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ዝተፈላለየ ውጽኢት 
ጸባ፡ ስጋ ሓሰማ እውን ይዳሎ ኣሎ። 
የግዳስ፡ እዚ ካብ ሓሰማ ዝዳሎ ስጋ ኣብ 
ሃገርና ተቐባልነቱ ድሩት ብምዃኑ፡ እዚ 
ፋብሪካ ዳርጋ ሞርተዴላ ጥራይ’ዩ ዘፍሪ 
ዘሎ። እቶም ናይ ወጻኢ ሃገር ዜጋታት 
ጥራይ’ዮም ድማ ካብዚ ፋብሪካ ስጋ 
ሓሰማ ዝዕድጉ። 
እቲ 65% ካብ ትሕዝቶ ሞርተዴላ 

ብስጋ ሓሰማ ክዳሎ እንከሎ፡ እቲ ዝተረፈ 
35% ድማ ካብ ስጋ ከብቲ ይዳሎ። ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክልተ ግዜ ሕርዲ 
ሓሰማ ይካየድ። ቀረብ ሞርተዴላ፡ ኵሉ 
ግዜ ምስቲ ኣብ ዕዳጋ ዝህሉ ጠለብ’ዩ 
እናሰጐመ ዝኸይድ። ኣብ ውሽጢ ሓደ 
ወርሒ፡ ጠለብ ክጎድል እንከሎ ኣስታት 
30 ሓሰማ፡ ጠለብ ክብ ክብል እንከሎ 
ድማ ኣስታት 70 ሓሰማ ይሕረዳ። 
ኣብ ፋብሪካ ውጽኢት ጸባን ስጋን 

ኣስመራ፡ ጠስሚ፡ ርግኦ፡ ፋርማጆ፡ ሞዘሬላ፡ 
ዝተፈላለየ ዓይነት ክሬምን ካልእን 
ብምምስራሕ፡ ኣብ ማርካቶ ናብ ዝርከብ 
ቤት-መሸጣ መግቢ ተላኢኹ ናብ 
ተገልገልቲ ይቐርብ።  

 ሕራይ’ሞ ኣቶ ጸጋይ፡ ኣብ መወዳእታ ሕራይ’ሞ ኣቶ ጸጋይ፡ ኣብ መወዳእታ 
ከተመሓላልፍዎ እትደልዩ መልኽእቲ ከተመሓላልፍዎ እትደልዩ መልኽእቲ 
እንተሎ ዕድል ክህበኩም?እንተሎ ዕድል ክህበኩም?

 ኣብዚ እዋን ዓለምና እትምረሓሉ ዘላ 
ድሕነትን ውሕስነትን መግቢ ዘቐድም 
ኣሰራርሓ ርዒምና እንተተጐዓዝና 
ተመራጺ እዩ። ንነዊሕ እዋን ኣብ 
ብዝሒ ፍርያት ጥራይ ዘድሃበ መምርሒ 
ውሕስነት መግቢ ኢና ክንክተል ጸኒሕናን 

ዘለናን። እቲ ኣካይዳ ኣብ ጥዕና ሰባት 
ኣሉታዊ ሳዕቤን የኸትል ብምህላዉ፡ ኣብ 
ጥሪት ይኹን ኣዝርእቲ ኣብ ክንዲ ኣብ 
ብዝሒ ጥራይ እነተኵር፡ ኣብ ድሕነትን 
ትሕዝቶን ናይቲ መግቢ ዝያዳ ከነድህብ 
ይግባእ። ንሕና፡ ዕላማና ውሕስነትን 
ድሕነትን መግቢ ንምርግጋጽ እዩ። 
እንምገቦ መግቢ ጥዑይ፡ ጽፉፋን ኣሉታዊ 
ሳዕቤን ዘየኸትልን ንክኸውን ንጽዕር 
ኣሎና። 
ህዝብና ኣብ ስርዓተ-ኣመጋግባ ጥንቃቐ 

ዝመልኦ ኣካይዳ ክኽተል ኣለዎ። 
ንኣብነት፡ ኣብ ዝዀነ ድግሳት ዝሕረዱ 
ከብቲ፡ ዋጋኦም ዘይኰነ ጥዕናኦም 
ዝያዳ ከገድስ ኣለዎ። ከምኡ’ውን፡ ጸባ 
ተሃራፊ’ኳ እንተዀነ፡ ማዕረ-ማዕሪኡ ድማ 
ብቐሊሉ ዝብከል ተኣፋፊ መግቢ እዩ። 
ጸባ፡ ሓደ ካብ’ቶም ቀንዲ መራብሒ 
ባክተርያ ዝዀኑ መግብታት እዩ። ኣብ 
ውሑዳት ደቃይቕ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ 
ብኣዒንትና ዘይንርእዮም ባክተርያ 
ከራብሕ ስለዝኽእል፡ ከይፈልሐ ብፍጹም 
ክስተ የብሉን። 
 ኣቶ ጸጋይ ገብረማርያም፡ ስለ’ቲ  ኣቶ ጸጋይ ገብረማርያም፡ ስለ’ቲ 

ዝሃብኩምና ሰፊሕን እዋናውን ሓበሬታ ዝሃብኩምና ሰፊሕን እዋናውን ሓበሬታ 
የቐንየልና!የቐንየልና!

ካልኣይን መወዳእታን ክፋል

  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት     መደብ

12፡00    ሃገራዊ መዝሙር
12፡02    ድራማ
12፡30    ዜና (ትግርኛ)
12፡50    ዜና ስፖርት
12፡55    ዉድድር ሓፈሻዊ 
          ፍልጠት ቡያ 44 ክፋል
13፡30    (ዜና ዓረብ)
13፡40    ዕላል ጥበባት   
14፡20    TECH IN-SIGHT
14፡55    ፓኖራማ  
15፡30    FILM
17፡00    ዜና (ትግርኛ)                                                                       
17፡15    ደርፊ  
17፡30    ዜና (ዓረብ)                                                                            
17፡40    ዶክመንታሪ
19፡30    ፊዮሪና             
20፡00    ዜና (ትግረ)
20፡15    ተኸታታሊት ፊልም ሕልና
21፡00    ዜና (ትግርኛ)
21፡25    ተኸታታሊት ፊልም 
          ቀለቤት ልቢ  
22፡00    ዜና (ዓረብ)
22፡15    መደብ ሌላ 
22፡30    ዜና (እንግሊዝ)
22፡40    እትመት ሲት-ኮም



ሓዳስ   ኤርትራ

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

16 ለካቲት 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.145

ሸሪዓ ዞባ ማእከል ኣስመራ

 በናት ኣሕመድ ኖራይ፡ በዓል ቤተይ 
ሑሴን ኑሩ ሓሰን ኣብ 2010 ምስ ጠፈአ 
ደሃይ የብለይን ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ከሳሲት ግደይ ኣብርሃ ኣስፍሃ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ያሲን ዓሊ ኣሕመድ፡ ከሳሲት ካብ 
ተኸሳሲ ዝዓደግክዋ ቶዮታ ላንድ ክሩዘር 
ፕራዶ ሰሌዳ/ቁER-1-B-0624 ቁ/
ቻሲ-JTEBK29JI60019364 ዝኾነት 
ማኪና፡ ምሉእ ገንዘብ ከፊለ ዓዲገያ። 
እንተኾነ፡ ስም ዋንነት ከየመሓላለፈለይ 
ኣድራሽኡ ጠፊኡኒ ስለዝበለት፣ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን28/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቁ.37 ቅረብ።

መንግስትኣብ ሓጎስ ዘርኣይ ምባል 
ተሪፉ፡ መንግስ ሓጎስ ዘርኣይ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ 
ቁ.37 ይቕረብ።

ገብረሂወት ገረኣምላኽ ምባል ተሪፉ፡ ኪሮስ 
ስብሃቱ መሓሪ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ቁ.37 ይቕረብ።

የማነ ክፍላይ ሃብተስላሴ ምባል ተሪፉ፡ የማነ 
ክፍለ ሃብተስላሴ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 
ይቕረብ።

ጸጋይ መሓሪ ጸጋይ ምባል ተሪፉ፡ ሃኒኤል 
መሓሪ ጸጋይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ ፡ ን1/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ወ/ሮ ተኽኣ ግደ ወልደየሱስ፡ ተጸዋዒ ኣቶ 
ዘካርያስ ምስግና ተኽለማርያም ንውክልና 
ምስራዝ ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቁ.37 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ከሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ተስፋይ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ተኪኤ ብዕለት 25/01/2020 ብቁጽሪ 
779219/0001835 ብስም ተኸሳሲ ናይ 
ኤለትሪክ ብሽክለታ (ቻርጅ) ብ9,500.00 
ናቕፋ ዓዲገ ናብ ስመይ ከየመሓላለፈለይ 
ካብ ሃገር ስለዝወጸ ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን13/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣቶ ቴድሮስ ዘርኣዮውሃንስ ጎይትኦም፡ 
ኣዴና ኢለን ወልደማርያም ተኽሊት 
ስለዝተሰወአት፡ ኣነ ምስ 1ሓፍተይ ጥራይ 
ወረስታ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ብስራት ተኽለ ገብረማርያም፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዳዊት ተስፋይ ናይ ሓዳር 
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ።

ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ጋላነፍሒ ዓዲ ጓዕዳድ ፕሎት 18 ፓርሰል F ዚፕ ኮድ 
1G1325 ዝርከብ ስፍሓት ህንጻ 141.24 ዝኾነ ኣብ ቤ/ጽ/ካድስተር ብቁ.ንብረት 
1BRGNF010141/0 ብስም 1.ብርሃነ መንግስቱ ሃብተሚካኤል 2.እስቲፋኖስ 
ተስፋልደት ተወልደ ዝተመዝገበ ገዛ ኣብ መንጎና ብዝገበርናዮ ምቅሊት ነናብ 
ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ እዚ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ 
መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ መወዳእታ ውሳነ 
(ይግባይ ተባሂልሉ እንተኾይኑ) ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ቤት 
ጽሕፈት ሃገራዊ ካድስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል 
ሰነዳትና ኣቕሪብና ጉዳይና ከነፈጽም ምዃንና ንሕብር።

1.ብርሃነ መንግስቱ ሃብተሚካኤል 
2.እስቲፋኖስ ተስፋልደት ተወልደ

ወ/ሮ መብራት ዘርኣብሩኽ ማሉ፡ 
ብዓል-ቤተይ የማነ ገብረክርስቶስ ገብሩ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 1ጓልና ድማ ወራሲት 
ምዃና ይረጋገጸላ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ወይኒ መብራህቱ 
ገብረእግዚኣብሄር፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ 
ሓዳስ መኮነን መንገሻ ናይ ገዛ ክራይ 
ምልቃቕ ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን13/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ኣቶ ሚኪኤል ተኸስተ ኪዳነ፡ ኣቦይ ሰመረ 
ኪዳነ ህያይ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 1ሓፍተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ወ/ሮ ፍረሂወት ትኩእ፡ ኣደይ ወ/ሮ 
ኣፎምያ ኣፈወርቂ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 
1ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ከሳሲ ምም/ዞባ ማእከል፡ ተኸሳሲ 
ምውህሃድ ትካላት ህንጸት ኢንጂነሪንግ 
(ኩባንያ ህንጻ ሆሚብ) ናይ ገዛ ክራይ 
ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ ን7/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ሮቤል ኪሮስ ተወልደ፡ ኣደይ ሳባ ስምኦን 
ሃብተማርያም ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ ሓደ 
ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ሮ ጽርሃ ክብርኣብ ወ/የውሃንስ፡ በዓል 
ቤተይ የውሃንስ በየነ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ገነት ዘርእሰናይ ኣብርሃ፡ ሓትነይ 
ለምለም ኣልኣዛር ስለዝዓረፈት፡ ኣብ 
ረጂስተር ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ብቁ.መዝገብ 46/2017 ብዕለት 
07/02/2017 ንኣብ ዞባ ማእከል ከተማ 
ኣስመራ ዞባ 3 ምምሕዳር 04 ጎደና 
ኣጋዴላ ቁ.ገዛ 98 ብግዝያዊ ምስክርነት 
ወረቐት 106181 መወከሲ ቁ.110839 
ዝልለ ገዛ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ 
ኣስመራ ዞባ 09 ምም.04 ጎደና 28 
ቁ.ገዛ 13 ቁ.ምስክርነት 112225 መወከሲ 
ቁ.123964 ብስም ወረስቲ ልዑል 
ገብረማርያም ንዘሎ ድማ ንብጽሒታ 
ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዞባ 
09 ምምሕዳር 04 ጎደና 28 ቁ.ገዛ 15 
ግዚያዊ ምስክርነት ወረቐት 102304 
መወከሲ ቁ.122756/122757 ብስም 
ወረስቲ ኣቶ ኣልኣዛር ሃይሉ ዝተመዝገበ 
ንብጽሒታ ኣመልኪታ ዝገደፈትለይ 
ለበዋ ይጽደቐለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 

እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ወ/ሮ ሰናይት ኣፈወርቂ ወልዱ፡ ኣደይ 
ነገሰት ብርሃነ ተስፉ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ወ/ሮ ለምለም ዕንቋይ ገብረሚካኤል፡ በዓል-
ቤተይ ኣቶ ጽሃየ ኣይነኣለም ተስፋማርያም 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ምሉእብርሃን እምባየ ዓንደብርሃን፡ 
ወለድና ኣቶ እምባየ ዓንደብርሃንን ኣዴና 
እምባፍራሽ ተኽለን፡ ንብረቶም ዝንቀሳቐስ 
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ን5ተ ደቆም ለበዋ 
ስለዝገደፉልና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ኢያሱ ሃይለ ክፍለን ወ/ሮ ኣልጋነሽ 
ኪዳነ ነማርያምን፡ ወድና ናትናኤል ኢያሱ 
ሃይለ ስለዝተሰወአ፡ ሓዳር ይኹን ውላድ 
ስለዘይብሉ ንሕና ወለዱ ጥራሕ ወረስቱ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ጻዕዳ ክርስትያን

ሙሉጌታ ሓድጉ ቀሺ ባህታ፡ ወለድና 
ሓድጉ ቀሺ ባህታ ገብረሚካኤልን ሂተ 
ገብረየሱስ ገብረሚካኤልን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ድባርዋ

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

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ዓይኒ

ወ/ሮ ኣብርሀት ፍስሃየ ዘመደኣብ፡ ወደይ 
ካሕሳይ ተስፋማርያም ስለዝዓረፈ፡ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንበረት 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓውሲ 
ከተማ ማይ ዕዳጋ

ኣቶ ኣሰፋ ኣብርሃ ተሰማ፡ ኣቦና ኣብርሃ 
ተሰማ ኣስመሮምን ኣዴና ምሕረት 
ሃብቶም ተርተን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 5 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይድማ

ከሳሲት ወ/ሮ ልዋም ተወልደ ተስፋጋብር፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ማጆር ግብጻዊ ኣብርሃለ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን24/2/23 

ኣመልካቲት ዋልያ ኣሕመድ ሴፍ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ንኡ/ዞባ ኣኽርያ፡ ጎደና 
ኡመልዓጁዝ ቁጽሪ ገዛ 18 ለ ዝርከብ ኣብ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ቤ/ጽ 
ካዳስተር ብቁ/ንብረት 1BRASM018343/0፡ ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ብዕለት 
28/06/2020 ንዓደግቲ ኣቶ ዑዘዲን ኣሕመድ ዩሱፍን ወ/ሮ ኑራ መንሱር ስዒድን 
ስለዝሸጥኩሎም’ሞ፡ ናብ ስም ዓደግቲ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ 
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት 
ካዳስተርን ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን የቕርብ።

ወ/ሮ ዋልያ ኣሕመድ ሴፍ

ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
በዝሓንስ

ከሳሲት ወ/ሮ ገነት መኮነን፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ፍላወር ገደ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ 
01-06 ከረን

ኣቶ ዓሊ ሑመድ ኣሰናይ ካብ ኣቶ 
ስዒድ ኣልመደይ ብ3/6/2019 ዓ/ም፡ 
ዓይነታ ስርሓት ቻይና ዝኾነት ቻርጀር 
ሞቶር ብሕሳብ 13.000 ናቕፋ ገዚአ። 
እንተኾነ፡ ኣቶ ስዒድ ኣልመዳይ 
ኣዛዝ ናብ ስመይ ከየመሓላለፈለይ 
ኣድራሽኡ ስለዘይተፈልጠ ይጸወዓለይ 
ስለዝበለ፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ተጸዊዑ ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን
ሃኒባል ስዩም ሓጎስ፡ ኣቦይ ኣቶ ስዩም ሓጎስ 
ተስፋይ ካብ 2010 ዓ/መ ጀሚሩ ክሳብ 
ሕጂ ሃለዋቱ ስለዘይተፈልጠ፡ መረጋገጺ 
ሰነድ ጥፉእ ክወሃበኒ ብምባል ስለዝሓተተ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ተሰነይ

ኖር መሓመድዓሊ መሓመድጣህር 
ምባል ተሪፉ፡ ኣምና ኖር መሓመድዓሊ 
መሓመድጣህር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዞባ 
መስከረም ሰላም ፍትሒ 

ተሰነይ

ወ/ሮ ገነት ደበሳይ በሪህ፡ በዓል-ቤተይ 
ዮውሃንስ ተኽላይ ሃይለ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ

መ/ሓበሬታን ጓስጓስን ሚኒ/ምክልኻል ንጋንታ ክለብ ደንደን ንዓመት 2023 
ኣወዳዲሩ ክምግብ ስለዝደለየ፡ ዘድሊ ሕጋውያን ተጫረትቲ ይዕድም፡
1.ጨረታ ንኹሎም ሕጋውያን ኣቕረብቲ ክፉት እዩ።
2.ተጫረትቲ ቅዳሕ ናይ 2019/2020 ዓ/ም ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒንን ናይ 2021 
ግብሪ መንግስቲ ከም ዝኸፈሉን (ክሊራንስ) የቕርቡ።
3.ተጫረትቲ ዝርዝር ሓበሬታ ናይ ጨረታ ሰነድ ዘይምለስ 50.00 ናቕፋ ከፊሎም 
ካብ ቤ/ጽ PX ካምፖ ፖሎ ጎደና ድብድብ  ዚፕ 178 ቁ.ገዛ 07 ክወስዱ 
ይኽእሉ። ቁ.ቴሌፎን 187616/209033
4. ምሉእ ሰነድ ብዕሹግ ደብዳበ ብምቕራብ፡ ጨረታ ዕለት 1/03/2023 ሰዓት 09፡
30 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ኣብ ዘለውዎ ኣብ ቤ/ጽ PX ካምፖ ፖሎ ጎደና ድብድብ 
ዚፕ 178 ቁ.ገዛ 07 ብግልጺ ይኽፈት።
5. መኽበሪ ጨረታ C.P .O 50,000.00 ናቕፋ ይቐርብ።
6.ሚኒ/ምክልኻል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ንብምሉእ ወይ ከፊል ጨረታ 
ንምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ሚኒ/ምክልኻል መ/ሓበሬታን ጐስጓስን 
ቴሌ 08373084/209033



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
16 ለካቲት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.145

“ኣብ መንጎ ሙድሪክን ኩኩረላን ዝኾነ ጸገም የለን” ዓላሚ ቸልሲኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ - ግርሃም 
ፖተር፡ ኣብ መንጎ እቶም ዝሓለፈ ቀዳም 
ከምዘይተሳነዩ ዝግለጹ ተጻወትቱ - ማካይሎ 
ሙድሪክን ማርክ ኩኩረላን ዝኾነ ጸገም 
ከምዘየለ ኣነጺሩ። 
 ቸልሲ፡ ኣብታ ናብ ሜዳ ዌስትሃም ተጓዒዛ 

ዘካየደታ ጸወታ 1ብ1 ምፍልላያ ይዝከር። 
ኣብታ ግጥም፡ ሙድሪክ፡ ንቕድሚት 
ኣብ ዝጐየሉ ዝነበረ እዋን ካብ ናይ ክንፊ 
ተኸላኻሊ - ኩኩረላ ኵዕሶ ስለዘይመጸቶ፡ 
ብግልጺ ቁጠዐኡ ክገልጽ እዩ ተራእዩ - 
ዋላ’ኳ ድሕሪ ጸወታ ይቕረታ እንተሓተቶ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብዛ ወርሒ 
ጥሪ ናብዛ ጋንታ ዝተጸምበረ እዚ ተጻዋታይ፡ 
ኣብ ኢንስታግራም ንኩኩረላ ዝነቅፍ ጽሑፍ 
ኣብ ዝተዘርገሓሉ፡ ናይ ድጋፍ ምልክት 
(ላይክ) ከምዝገበረ እውን ይግለጽ። 

 ይዅን’ምበር፡ ፖተር፡ “ዝኾነ 
ከቢድ ጸገም የለን። እንተሃልዩ ኸኣ፡ 
ደቂ ጋንታ ብምዃኖም ንሓድሕዶም 
ብምርድዳእ ይፈትሕዎ። እዚ ድማ፡ 
ልሙድ ጸገም እዩ ምበልኩ። ብዘይካ’ኡ፡ 
ኣንጻር’ታ ሓሙሽተ ተኸላኸልቲ ገይራ 
ትጻወት ዝነበረት ዌስትሃም፡ መዓስ 
ኵዕሶ ተሕልፍ? ኣበይ ቦታን ግዜን? . 
. . ከቢድ እዩ ነይሩ። ሙድሪክ ከኣ፡ 
ሳልሰይቲ ጸወታኡ እዩ ኣካይዱ። ስለዚ 
ዝኾነ ጸገም የለን፡ ናይ ምርድዳእ ጕዳይ 
ጥራይ እዩ።” ኢሉ። 
 እስጳኛዊ - ኩኩረላ፡ ዝሓለፈ ክረምቲ 

ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ብራይቶን 
ናብዛ ክለብ ምጽምባሩ ይፍለጥ። 

ይዅን’ምበር፡ ዘይከም’ቲ ትጽቢት 
ዝተገበረሉ፡ ብቕዓት ከንጸባርቕ ይጋደል 
ምህላዉ ብዙሓት ተንተንቲ ይሰማምዑ። 
ኣብዛ ቸልሲ ማዕረ ዝተፈላለየትላ ናይ 
ለንደን ደርቢ ጸወታ ከኣ፡ ተቐይሩ ኣብ 
ዝወጽኣሉ ዝነበረ ግዜ፡ በቶም ብብቕዓቱ 
ዘይዓገቡ ደገፍቲ ጋንታኡ ክሽደድ 
ተራእዩ እዩ። 
 ብዘይካ’ዚ፡ ንሓሙሽተ ዓመታት 

ማልያ እዛ ጋንታ ለቢሱ ዝተጻወተ 
ፈረንሳዊ - ፍራንክ ለቦፍ ፡ “ድሕሪ 
ደጊም ንኩኩረላ ክንርእዮ ኣይንደልን 
ኢና። እዚ ተጻዋታይ ንቸልሲ ኣይበቅዕን 
እዩ። ተስፋ ንገብር፡ ጃሜስን ቺልዌልን 
ኣብ ሓጺር ግዜ ካብ መስበርቲ ሓውዮም 

ክምለሱና፡ ምኽንያቱ ስለእንደልዮም።” 
ክብል፡ ቸልሲ፡ ነዚ ተጻዋታይ ንምፍራም 

60 ሚልዮን ፓውንድ ምውጻኣ “ዕብዳን 
እዩ” ኢልዎ ነይሩ እዩ።

“ምስ ጓርድዮላ ኣይተሰማምዐን ዝብል ዘረባ - ሓሶት እዩ” ካንሴሎ
ኣብዚ እዋን ብልቓሕ ካብ ማን ሲቲ ናብ 

ባየር ሙኒክ ተጸምቢሩ ዘሎ - ጆኦ ካንሴሎ፡ 
ነቲ ምስ ዓላሚ ማን ሲቲ - ፐፐ ጓርድዮላ 
ኣይተሰማምዐን ዝብል ዘረባ “ሓሶት” ክብል 
ነጺግዎ።

  ፖርቱጋላዊ ካንሴሎ፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 
ንብዙሓት ተዓዘብቲ ብዘገረመ መስርሕ 
ብልቓሕ ናብ ባየር ሙኒክ ምስግጋሩ ይዝከር። 
ኣብቲ ውዕል፡ ብ62 ሚልዮን ፓውንድ (70 
ሚልዮን ዩሮ) ብቐዋሚ ናብዛ ጀርመናዊት 

ክለብ ክጽምበር ኣማራጺ ፈሪሞም እዮም 
- ብመሰረት ጸብጻባት። ድሕሪ’ዚ ውዕል 
ምፍራሙ ከኣ፡ “ምስ ጓርድዮላ ኣይተሳነየን፡ 
ውዕሉ ምስ ወድአ ናብ ማን ሲቲ ኣይምለስን 
እዩ” ዝብል ዘረባ ክጋዋሕ ቀንዩ። 

  ይዅን’ምበር፡ እዚ ናይ ክንፊ ተኸላኻሊ፡ 
ኣብ ክራማት ናብ ከተማ ማንቸስተር ከምለስ 
ይዳሎ ምህላዉ እዩ ዝገልጽ። ንሱ፡ ሰባት “ምስ 
ጓርድዮላ ተባኢሱ እዩ ዝብልዎ ዘረባ - ሓሶት 
እዩ። ብልክዕ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥማት 

ጽቡቕ ኣይተሰማዓንን። ስለ’ዚ፡ ንኣሰልጣኒየይ 
ሓቢረዮ፡ ንሱ’ውን ተረዲኡኒ እዩ። ምስዛ 
ጋንታ ብሓባር ከኣ፡ ኣነ ካብዛ ጋንታ ክወጽእ 
ወሲንና። ንስለ ጽቡቐይ ከኣ እዩ።” ክብል፡ 
ምኽንያት መውጽኢኡ ኣብሪሁ።
  ብዘይካ’ዚ፡ ካንሴሎ፡ ነቲ ኣብ ወርሒ 

ጥሪ ሪያል ማድሪድ ከተፈርሞ ሕቶ ኣቕሪባ 
ዝብል ዜና ከምዘይሰምዖ ገሊጹ። “ዝኾነ ሕቶ 
ኣይተቐበልኩን። ሪያል ማድሪድ ብድሕረይ 
እንተሃልያ ከኣ፡ ንዓይ ባህታ ዝፈጥር እዩ። 
ምኽንያቱ፡ ማድሪድ፡ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ 
ክለባት ዓለም ብምዃና።” ይብል - ካንሴሎ።
  ከም ጸብጻብ ናይ ቀረባ ወገናት፡ እዚ 

ተጻዋታይ ሃንደበት ብልቓሕ ናብ ባየር ሙኒክ 
ምስግጋሩ ዘገርም ከምዝነበረ፡ ዝመጽእ ዓመተ-
ስፖርት ከኣ ምስ ኣየንቲ ክለብ ክጻወት ምዃኑ 
ንጹር ዘይምዃኑ እዩ። ኣቐዲማ ግና፡ ባየር 
ሙኒክ፡ ነዚ ተጻዋታይ ብቐዋሚ ከተፈርሞ 
ምስ ማን ሲቲ ዝርርብ ገይራ እያ። እንተ 
ሲቲ፡ ንበን ቺልዌል ኣብ ክራማት ካብ ቸልሲ 
ንምፍራም ትንቀሳቐስ ብምህላዋ፡ ንካንሴሎ 
ደጊማ ክትመልሶ ኣይግመትን - ብመሰረት 
ክኢላታት መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ።

ዳቪስ፡ ሓሳብ ልቡ ሰሚሩሉ
ናይ ክንፊ ተኸላኻሊ ክለብ ባየር ሙኒክ - 

ኣልቮንሶ ዳቪስ፡ ነታ ቅድሚ ክልተ ዓመትን 
ፈረቓን ዝሓተተላ ግና ከኣ ክረኽባ ዘይከኣለ 
ማልያ ናይ ሊዮነል ሜሲ፡ ሰሉስ ምሸት ካብቲ 
ተጻዋታይ ክቕበላ ብምኽኣሉ “ሕልሙ 
ሰሚሩሉ” ተባሂሉ።
 ሜሲ፡ ምስ ናይ ቅድም ክለቡ ባርሴሎና 

እንከሎ፡ ኣብ ነሓሰ 2020፡ ኣብ ርብዒ ፍጻመ 
ጸወታ ሻምፕዮንስ ሊግ ብባየር ሙኒክ 8ብ2 
ምዕናዎም ይዝከር። ድሕሪ’ዛ ጸወታ ድማ፡ 
ዳቪስ፡ ነዚ ከምዘድንቖ ዝገልጾ ተጻዋታይ 
ማልያ ክቕይሮ እኳ እንተሓተቶ፡ ሜሲ ግና 
ፍቓደኛ ኣይነበረን። “ኣብዛ ጸወታ ንሜሲ፡ 
ማልያ ሓቲተዮ ነይረ። እንተኾነ፡ ቁሩብ 
ሓሪቑ ግዲ ነይሩ ኣይሃበንን። ተስፋ እገብር 
ኣብ ዝቕጽል ግዜ ክረኽባ።” ክብል ድማ - 
ዳቪስ፡ ድሕሪ’ታ ናይ 2020 ጸወታ ኣነጺሩ 
ነይሩ።
 እንተኾነ፡ ዳቪስ፡ ሰሉስ ምሸት ድሕሪ’ቲ 

ጋንታኡ ንፒኤስጂ 1ብ0 ዝሰዓረትሉ ጸወታ፡ 
ነታ ዝሓልማ ማልያ ናይ’ዚ ኣርጀንቲናዊ - 
ኢዱ ከንብረላ በቒዑ ኣሎ። እዚ ወዲ 22 
ዓመት ተጻዋታይ፡ ነዛ ማልያ ንልዕሊ 900 
መዓልታት ተጸብዩ እዩ፡ ክረኽባ ክኢሉ 
ዘሎ። መብዛሕትኦም ተጻወትቲ፡ ናይቶም 
ብኹሉ መዳይ ግኑን ስም ዘለዎም ተጻወትቲ፡ 
ብፍላይ ድማ፡ ካብ ንእስነቶም እናተዓዘብዎም 
ብምዕባይ “ኣርኣያኦም” ንዝገብርዎም 
ተጻወትቲ፡ ማልያኦም ክቕይሩዎም ክጓየዩ 
ብዙሕ ግዜ ከምዝረኣዩ ይፍለጥ።
 ሻምፕዮን ክለባት ጀርመን ዝኾነት ባየር 

ሙኒክ፡ ኣብዛ ብኣጋኡ ልዑል ቆላሕታ ረኺባ 

ዝነበረት ጸወታ ብእንኮ ሸቶ ኪንግስለይ ኮማን 
እያ ተዓዊታ። በዚ ድማ፡ ኣብ ሜዳኣ ኣብ 
እተካይዶ ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወታ ዝሓሸ 
ዕድል ክህልዋ ይግመት። ብመንጽሩ፡ 
ሻምፕዮን ክለባት ፈረንሳ ዝኾነት ፒኤስጂ፡ 
ልዑል ጸዓት ክትሕተት ምዃና ፈላጣት 
ናይ’ዚ ዓውዲ ይእምቱ። ጸወታ ካልኣይ 
እግሪ፡ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ዕለት 6 
እዩ ክሰላሰል።
 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ብሰንኪ’ቲ ኣቐዲሙ 

ዘጋጠሞ መጉዳእቲ፡ ተቐይሩ ኣብዛ ጸወታ 
ዝኣተወ ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ - ከይላን ምባፐ፡ 
ንባየር ሙኒክ፡ ኣብ ካልኣይ እግሪ ብኸመይ 
ከምዝስዕሩዋ ገሊጹ። ንሱ፡ “ኩሉ ኣባልና 
ብዝግባእ ከዕርፍን ጽቡቕ ክበልዕን ኣለዎ። 
ከምኡ’ውን፡ ኣብ ምሉእ ጥዕና ክህሉ ይግባእ። 
ኣብታ ጸወታ ገለ ነገር ክንገብር ንኽእል 
ኢና። ዝያዳ እንተኣጥቂዕና፡ ክርበሹ እዮም። 
ስለ’ዚ፡ ቅልጡፋትን ደጋጊምና እነጥቅዕን 
ክንከውን ኣለና።” ኢሉ። ምባፐ፡ ዝሓለፈ 1 
ለካቲት ኣብ እግሩ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ነዛ 
ጸወታ ከርክበላ ኣይክእልን’ዩ እኳ እንተተባህለ፡ 
ቅልጡፍ ምዕባለ ብምርኣዩ ግና፡ ንጋንታኡ 
ካብ ስዕረት ንኸድሕና ተቐይሩ ኣትዩ። እዚ 
ቅልጡፍ ኣጥቃዓይ፡ ኣብ መበል 82 ደቒቕ 
ሸቶ ኣመዝጊቡ ንጋንታኡ ኣመዓራርዩዋ 
እኳ እንተነበረ፡ ወዲ ጋንታኡ መንደዝ ካብ 
ጸወታ ወጻኢ (ኦፍሳይድ) ብምጽናሑ ግና፡ 
እታ ሸቶ ብቫር ተሰሪዛ እያ። ብሓፈሻ፡ እዚ 
ፈረንሳዊ፡ ኣብተን ተቐይሩ ዝተጻወተላን 33 
ደቓይቕ ብሉጽ ብምቅስቕስ ምርኣዩን 
ንደቂ ጋንታኡ ምብርባሩን ይትንተን።

ሓጸርቲ ዜናታት
* ኣርሰናል፡ ውዕል ናይ ክንፊ ኣጥቃዓያ 

- ባካዮ ሳካ ከተናውሖ ተቓሪባ። ሳካ፡ ጋንታኡ 
ኣብዛ ወቕቲ ንፕሪመር ሊግ ንኽትቅልሶ ልዑል 
ተራ ይጻወት ከምዘሎ ይፍለጥ። ፍርያት ናይ 
መንእሰያት ጋንታ ኣርሰናል ዝኾነ እዚ ወዲ 
21 ዓመት ኣጥቃዓይ፡ ዛጊት ኣብ 21 ግጥማት 
ፕሪመር ሊግ (ናይ ትማሊ ምሸት ኣይድመርን 
እዩ) - ሸውዓተ ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ፡ 
ሸሞንተ ኰዓሳሱ ኸኣ ሃንዲሱ ይርከብ። በዚ ድማ፡ 
ነዊሕ ኣገልግሎት ናይ’ዚ ተጻዋታይ እትብህግ 
ኣርሰናል፡ ነቲ ክሳብ ክራማት 2024 ዝዝርጋሕ 
ውዕሉ ከተናውሖ ብሂጋ ኣላ። ብዘይካ’ዚ፡ እዛ 
ለንደናዊት ክለብ፡ ነቲ ሰሙናዊ ዝኽፈሎ (70 
ሽሕ ፓውንድ ምዃኑ እዩ ዝንገር) ክብ ብምባል፡ 
ምስቶም ዝለዓለ መሃያ ዝቕበሉ ከም - ጀሱስን 
ፓርተይን ክትሰርዖ ሕቶ ኣቕሪባ ኣላ። ኣርሰናል፡ 
ኣቐዲማ ንማርቲኔሊ ክሳብ 2027 (ንተወሳኺ 

ሓደ ዓመት ንምንዋሕ ኣማራጺ ዘለዎ) ከተፈርሞ 
እንከላ፡ መጻኢ ተኸላኻላያ - ሳሊባ ንምፍላጥ 
እውን ዝርርብ ጀሚራ ኣላ።
            ምንጪ - ፉትቦል ኢንሳይደርምንጪ - ፉትቦል ኢንሳይደር
* ሰሉስ ምሸት ኣብ መበል 16ን ዓመትን 

343 መዓልታትን ዕድሚኡ ኣንጻር ባየር ሙኒክ 
ዝተሰለፈ ኣከፋፋሊ ፒኤስጂ - ዋረን ዛይረ- 
ኢምሪ፡ “እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኣብ ኣውዲቅኻ 
ምሕላፍ ሻምፕዮንስ ሊግ ዝተሰለፈ” ዝብል ክብሪ 
ረኺቡ። ብዙሓት ወገናት፡ ነዚ 
ውልዶ ትስፉው ኣከፋፋሊ፡ 
ምስ ኣቮሪኮስታዊ ያያ ቱረ 
ከነጻጸርዎ እንከለዉ፡ ናይ 
ቅድም ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ 
- ጆይ ኮል ከኣ፡ ንዋይን ሩኒ 
ከምዘዘኻኽሮ ተዛሪቡ። ንሱ፡ 
“ንምእማኑ ዘጸግም ተውህቦ 
ኣለዎ። ኣካላዊ ኣቃውማኡ፡ 
ዋይን ሩኒ ወዲ 16 ዓመት 
እንከሎ የዘኻኽረኒ። ሕጂ 
ግና ኢምሪ ድሮ ሰብኣይ ኮይኑ ኣሎ።” ክብል 
ኣድኒቕዎ። 
                       ምንጪ - ጎልምንጪ - ጎል
* ጃህም ናጃፊ ዝተባህለ ኢራናዊ-ኣመሪካዊ 

ቢልዮነር፡ ንእንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ብ3.75 
ሚልዮን ዶላር (3.1 ሚልዮን ፓውንድ) 
ንምግዛእ ይዳሎ ምህላዉ፡ ብዛዕባ እዚ ውጥን 
ቀጥታዊ ኣፍልጦ ኣለዎም ዝበለቶም ክልተ ሰባት 
ብምጥቃስ - ጋዜጣ ደይሊ መይል ኣቃሊሓ። 
* ቱርካዊት ክለብ ፈነርባች፡ ኣብ ልዕሊ - ማሶን 

ግሪንዉድ ዘለዋ ተገዳስነት ገሊጻ። ግሪንዉድ፡ 

ዋላ’ኳ፡ ካብቲ ተኸሲሱሉ ዝነበረ ‘ምስ ፈተነ ዓመጽ 
ዝተኣሳሰር ጉዳይ’ ናጻ እንተተባህለ፡ ዛጊት ግና፡ 
ናብ ናይ ቅድም ክለብ (ማን ዩናይትድ) ክምለስ 
ድዩ ኣይምለስን ኣይተፈልጠን ዘሎ። ብዘይካ’ዚ 
ዩናይትድ፡ ነዚ ጉዳይ ባዕላ’ውን ክትምርምሮ 
ምዃና ብምሕባራ፡ ግዜ ክነውሕ ከምዝኽእል 
ይግመት። ብኣንጻሩ፡ ግሪንዉድ፡ ነዛ ተሪፋ 
ዘላ ወቕተ-ስፖርት ክኸስራ ድላይ የብሉን። 
ብዘይካ’ዚ፡ ተጻወትቲ ማን ዩናይትድ፡ ኣብ ጉዳይ 
ምምላስ ግሪንዉድ ተመቓቒሎም ኣለዉ። 
               ምንጪ - ሚረር ስፖርትምንጪ - ሚረር ስፖርት

ቅንጥብጣብ* ሰርጆ ራሞስ፡ “ዕለት ብዕለት እየ 
ዝነብር። ዋላ’ኳ፡ ዝሓለፈት ዓመት ከባድ 
ወቕቲ-ስፖርት እንተነበረት፡ ሎሚ ዓመት 
ግና ብኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ጽቡቕ 
ይስመዓኒ ኣሎ። እዚ ከኣ እዩ እቲ ኣገዳሲ 
ነገር።” ድሕሪ ምባል፡ “ብዛዕባ መጻኢ 
ኣይሓስብን እየ፤ ኣብ ክራማት ክንርእዮ 
ኢና።” ክብል፡ ብዛዕባ መጻኢኡ ኣነጺሩ። 
እዚ ብሉጽን ምኵርን ተኸላኻሊ፡ ምስ 
ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ዝኣተዎ ውዕል 
ኣብዛ ወቕቲ እዩ ዝዛዘም። 

* ብመሰረት ጋዜጣ ሙንዶ ዲፖርቲቮ፡ 
ኣጥቃዓይ ባርሴሎና - ኣንሱ ፋቲ፡ ካብ 
ኣርሰናልን ቶተንሃምን ሕቶ መጺእዎ። 
ፋቲ፡ ኣብዚ እዋን ቀዋሚ ቦታ ስኢኑ 
ይርከብ። በዚ ድማ፡ ኣብ ክራማት ሓዲሽ 
ብድሆ ክፍትን ይግመት። ውዕል ናይ’ዚ 
ተጻዋታይ፡ ኣብ ክራማት 2027 እዩ ዘብቅዕ።
* ሓዲሽ ኣሰልጣኒ ተማዕዱ ዘላ 

እንግሊዛዊት ክለብ - ሊድስ፡ ንዓላሚ 

ስዑዳዊት ክለብ ኣል-ኢትሓድ - ኑኖ 
እስፖሪቶ ሳንቶ ኣብ ራዳራ ኣእትያቶ። 
እዛ ጋንታ፡ ንጀሰ ማርቸ ድሕሪ ምብራራ 
ቦታኡ ንምትካእ ኣብ ስራሕ እያ ትርከብ። 
ይዅን’ምበር፡ ነዚ ናይ ቅድም ዓላሚ 
ዎልቭስን ቶተንሃምን ዝኾነ ፖርቱጋላዊ 
ንምምጻእ፡ ከም ካሕሳ 5.3 ሚልዮን 
ፓውንድ ንጋንታኡ ክትከፍል ክትቅሰብ 
እያ።

መደብ ጸወታ
ዩሮፕያን ሊግዩሮፕያን ሊግ

ሰዓት 8፡45 ምሸትሰዓት 8፡45 ምሸት
ኣርቢ ሌፕዚግ - ሮማ 

ባርሴሎና - ማን ዩናይትድ 
ኣያክስ - ዩንየን በርሊን 
ሻክታር ዶኔክስ ረነስ

   ሰዓት 11፡00 ምሸት   ሰዓት 11፡00 ምሸት
ሰቪያ - ፒኤስቪ 

ስፖርቲንግ - ሚድትላንድ
ጁቬንቱስ - ናንተስ

ባየር ለቨርኩሰን - ሞናኮ



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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ዕጡቓት ኢንዶነዥያ፡ ናይ ዝጨወዩዎ ኣብራሪ ስእሊ ዘርጊሖምኣብ ኢንዶነዥያ ናይ ገዛእ ርእሶም 
ሃገር ክምስርቱ ዝዋግኡ ዘለዉ ዕጡቓት 
ዞባ ፓፕዋ፡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት 
ንዝጨወዩዎ ኣብራሪ ኣብ ቅድሚ ካሜራ 
ከምዘቕረቡዎ ተሓቢሩ።
እቲ ኒው-ዚላንዳዊ ኣብራሪ ኣብ ትሕቲ 

ዕጡቓት እንከሎ ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ምስሊ 
ናብ ቢቢሲ ኣገልግሎት ኢንዶነዥያ 
ከምእተላእከ ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
እቲ ምስሊ፡ እቲ መህርተንስ ዝተባህለ 

ኣብራሪ ብሸውዓት ዕጡቓት ናይቲ 

ንገዛእ ርእሱ ‘ሃገራዊ ግንባር ፓፕዋ’ 
ዝተባህለ ጉጅለ ተኸቢቡ እንከሎ ዘርኢ 
እዩ። እቲ ኣብራሪ ዛጊት ብጽቡቕ 
ተታሒዙ ከምዘሎ፡ ይዅን’ምበር፡ ክፍታሕ 
እንተኾይኑ ግን ሕቶ ናጽነት ናይቶም 
ዕጡቓት ተቐባልነት ክረክብ ከምዘለዎ 
እዩ መራሒ ናይቶም ዕጡቓት ዘነጽር።
እቲ ወዲ 37 ዓመት ኒውዚላንዳዊ 

ኣብራሪ፡ ኣብ ንእሽቶ ነፋሪት 5 ሰበ-

ስልጣን ሒዙ ካብ ሞዘስ ኪላንጂን 
ዝተባህለት ከተማ ናብ ዞባ ፓፕዋ ኣብ 
ዝበረረሉ እዋን በቶም ዕጡቓት ጅሆ 
ከምእተታሕዘ ምንጭታት ናይ’ቲ ከባቢ 
ኣፍሊጦም።
እቶም ደቀባት ፓፕዋ ዝኾኑ ዕጡቓት፡ 

ኒውዚላንድ ምስ መንግስቲ ኢንዶነዥያ 
ከምእተካይዶ ዝገልጹዎ ወተሃደራዊ 
ምትሕብባር ክተቋርጽ እዮም ዝጽውዑ።

ን28 ዓመታት ብጌጋ ዝተኣስረ ጸሊም ኣመሪካዊ. . .ኣመሪካዊ ላማር ጆንሰን ኣብ 1994 
ብቕትለት ሓደ ሰብ ተኸሲሱ’ዩ ናብ ፍርዲ 
ቀሪቡ።
እቲ ጸሊም ኣመሪካዊ፡ ወትሩ ካብቲ 

ዝቐረበሉ ክስታት ንጹህ ምዃኑ’ኳ እንተገለጸ፡ 
ኣብ ቤት ፍርዲ ከተማ ሉዊስ ‘ገበነኛ’ ተባሂሉ 
ንነዊሕ ዓመታት ክእሰር ከምእተፈርደ 
ይገልጽ።
እንተኾነ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ጉዳዩ ዳግማይ 

ኣብቲ ቤት ፍርዲ ክረአ ዘገደደ ክስተት እዩ 
ተፈጢሩ።
ነቲ ላማር ጆንሰን ፈጺሙዎ ዝተባህለ 

ቅትለት፡ ‘ንሕና ኢና’ ፈጺምናዮ ዝብሉ 
ክልተ ሰባት ተረኺቦም። 
ደያኑ ናይቲ ቤት ፍርዲ ዳግማይ ነቲ 

ጉዳይ ንምጽራይ ኣብ ዝወሰኑሉ እዋን፡ 
ሉዊስ ጆንሰን ገበን ከምዘይፈጸመ ዘረጋግጽ 
ክልተ መሰኻኽር ብዝሃቡዎ ምስክርነት 
ከምእተረጋገጸ ኣፍሊጦም።
ድሕር’ቲ ዝቐረበ ‘ንጹርን ኣእማንን 

መርትዖ’፡ ላማር ጆንሰን ካብ ገበን ናጻ 
ከምዝኾነ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። በዚ ድማ 
ብኡ ንብኡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ።
እቲ ወዲ 22 ዓመት እንከሎ ዝተኣስረ 

ጸሊም ኣመሪካዊ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ወዲ 50 
ዓመት ኮይኑ’ዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወጽእ 
ዘሎ። ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ ድሕሪ 
ዝተዋህበ ውሳነ ድማ ስምዒቱ ምቍጽጻር 

ስኢኑ ክነብዕ ከምእተራእየ ምንጭታት ዜና 
ሓቢሮም።
“እቲ ገበን ኣብ ዝተፈጸመሉ ቦታን 

ዕለትን ኣብኡ ኣይነበርኩን” ዝበለ እቲ 
ጸሊም ኣመሪካዊ፡ ብዘይ ፈጸሞ ገበን ንነዊሕ 
ዓመታት ምእሳሩ ከምዘጕህዮ’ኳ እንተገለጸ፡ 
ኣማስያኡ ናጻ ምዃኑ ተረጋጊጹ ካብ ቤት 
ማእሰርቲ ምውጽኡ ግን ምሒር ከምዘሐጉሶ 
ንማዕከናት ዜና ገሊጹ። 
ጸለምቲ ኣመሪካውያን፡ ኣብ ኣብያተ 

ፍርዲ ናይ’ታ ሃገር፡ ብቐጻሊ ግዳይ ዓሌታዊ 
ኣድልዎ ስለዝኾኑ ኣብ ልዕሊኦም ዘይሚዛናዊ 
ፍርዲ ክውሰን ከምዝረአ ጸብጻባት ይጠቕሱ።

ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ብተርእዮ ቀታሊ ቫይረስ ‘ማርበርግ’ ህጹጽ ኣኼባ ጸዊዑ
ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ኣብ ኤኳቶርያል 

ጊኒ ብዝተራእየ ቀታሊ ቫይረስ ‘ማርበርግ’ 
ኣመልኪቱ ክኢላታት ሕክምና ዝሳተፉዎ 
ህጹጽ ኣኼባ ክካየድ ከምዝጸወዐ ኣፍሊጡ።
እቲ ድሮ 9 ሰባት ከምዝቐተለ ዝግለጽ 

ዘሎ ሓዲሽ ቫይረስ፡ ኣብታ ሃገር ንኣማኢት 
ሰባት ለኺፉ ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።
ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ቫይረስ ‘ማርበርግ’ 

ከየስፋሕፍሕ ንምክልኻል ብዝብል ናብታ 
ሃገር ሓያሎ ክኢላታት ከምዝልእኽ ሓቢሩ 
ኣሎ።
እቲ ሓዲሽ ተላባዒ ሕማም ኣዝዩ 

ቀታሊ ኮይኑ፡ ብእስትፋስን ምትንኻፍን 
ዝመሓላለፍ ከምዝኾነን ኣብ ግዳያት 
ብርቱዕ ረስኒን መድመይቲን ኣኸቲሉ ናብ 
ሞት ዘቃልዕ ከምዝኾነ’ዩ ጸብጻባት ናይቲ 

ውድብ ዘመልክቱ። ካብቶም በቲ ቫይረስ 
ዝልከፉ እቶም 88 ሚእታዊት ንሞት 
ከምዝቃልዑ እውን ክኢላታት ኣገንዚቦም።
እቲ ልዑል መጠነ ሞት ዘስዕብ ዘሎ 

ሓዲሽ ቫይረስ፡ ምስ ኢቦላ ሓደ ዓሌት 
ከምዝኾነ እዩ ብሕክምናዊ መጽናዕቲ 
ተረጋጊጹ ዘሎ። ካብ ውሸባን ቅድመ-
መጠንቀቕታን ሓሊፉ፡ ዛጊት ካልእ ዝኾነ 
ፍቱን መድሃኒትን ክታበትን ከምዘይብሉ 
ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት።
እቲ ቫይረስ ቅድሚ 19 ዓመት ኣብ 

ኣንጎላ ተቐልቂሉ ከምዝነበረን፡ ኣብቲ 
እዋን’ቲ 90 ሚእታዊት ናይቶም ዝተለኽፉ 
252 ሰባት ህይወቶም ከምዝሰኣኑን ሰነዳት 
ይምስክሩ።
ስም ናይቲ ሕማም ካብቲ ኣብ 1967 

ንፈለማ እዋን ዝተራእየላ ጀርመናዊት 
ከተማ ‘ማርበርግ’ እዩ ተወሲዱ።

ቱርኪ - ንሓያሎ መዓልታት ብፍርስራስ 
ህንጻታት ተደብያ ዝጸንሐት ሽማግለ ድሒና

ኣብ ቱርኪን ሶርያን ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ ሰፊሕ ዕንወት ወሪዱሉ ኣብ ዘሎ 
እዋን፡ ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ን9 
መዓልታት ኣብ ፍርስራስ ህንጻታት ተደብያ 
ዝጸንሐት ጓል 77 ዓመት ሰበይቲ ብህይወት 
ከምዝደሓነት ገሊጾም።
እታ ኣብ ከተማ ‘ኣዲያማን’ ዝተረኽበት 

ሰበይቲ፡ ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብቲ ዝፈረሰ 
መንበሪ ቤታ ተዓጊታ ከምዝጸንሐትን 
ኣማስያኡ ብዝተገብረ ናይ ምፍሓር መስርሕ፡ 
ብህይወት ክትርከብ ከምዝኸኣለትን ተገሊጹ።
ብዘይካዚ፡ ጓል 45 ዓመት ዝኾነት ካልእ 

ቱርካዊት እውን ንሓያሎ መዓልታት 
ኣብ ፍርስራስ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብሓገዝ 
ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ብህይወት 
ክትወጽእ ከምዝኸኣለት ምንጭታት ናይ’ቲ 
ከባቢ ሓቢሮም። ይኹን’ምበር፡ ግዜ ብዝኸደ 

መጠን ብህይወት ናይ ዝርከቡ ሰባት ቍጽሪ 
እናማህመነ ይመጽእ ከምዘሎ ኣብቲ ሰብኣዊ 
ተግባራት ዝሳተፉ ዘለዉ ሰባት ይገልጹ 
ኣለዉ።
ኣብ ከባቢ ዶባት ቱርኪን ሶርያን ብዘጋጠመ 

ከቢድ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት 
ቍጽሪ ዛጊት 42 ሽሕ በጺሑ ከምዘሎ እዮም 
ጸብጻባት ዘመልክቱ።
መንግስቲ ቱርኪ፡ ኣብታ ሃገር ጥራይ ልዕሊ 

56 ሽሕ ህንጻታት በቲ ሓደጋ ከምዝዓነወ 
ብምግላጽ፡ ብቕልጡፍ ፍርስራስ ናይ 
ምጽራግ ንጥፈታት ከምዝጅምር ገሊጹ 
ኣሎ። 
ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ 

ብሰንኪ’ቲ ሓደጋ ኣስታት ሓደ ሚልዮን 
ሰባት ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም 
ኣለዉ።

“ሰለስተ ዘይተፈልጡ በረርቲ ነገራት ኣውዲቐ” ኣመሪካ
ሓይሊ-ኣየር ኣመሪካ፡ ኣብ ክሊ-ኣየር 

ናይ’ታ ሃገር ይበርር ንዝነበረ እንታይነቱ 
ዘይተፈልጠ ሰለስተ ነገራት ወቒዑ 
ከምዘውደቐ ገሊጹ።
እቲ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንነጀው ብነፈርቲ-

ውግእ ኣመሪካ ተወቒዑ ዝወደቐ በረርቲ 
ነገራት፡ ምናልባት ምስ ንግዳዊ ወይ’ውን 
ምስ ምርምራዊ ንጥፈታት ዝተሓሓዝ 

ፍሕኛታት (ባሉን) ክኸውን ከምዝኽእል 
ድማ፡ ሓደ ብዓል-መዚ ቤት-ጽሕፈት 
ፕረዚደንት ኣመሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ 
ሓቢሩ።
እቲ ኣፈኛ ቤት-ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት 

ምዃኑ ዝንገረሉ ጆን ከርቢ ዝተባህለ በዓል-
ስልጣን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ 
ኣመሪካ፡ እቲ በረርቲ ነገራት ምስ’ታ ቅድሚ 

ሒደት መዓልታት ወቒዓ ዘውደቐታ - 
ካብ ቻይና ዝተበገሰት ‘ናይ ስለያ’ ፍሕኛ 
ይዅን ምስ ስለያዊ መደባት ናይ ዝዀነት 
ካልእ ሃገር ምትእስሳር ከምዘለዎ ዘመልክት 
ዝዀነ መርትዖ ክትረኽበሉ ከምዘይክኣለት 
ኣረዲኡ።
ንሱ ወሲኹ፡ እቲ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ 

ሰሜናዊ ክሊ-ኣየር ካናዳ ብሓይሊ-ኣየር 
ኣመሪካ ተወቒዑ ዝወደቐ እንታይነቱ 
ዘይተፈልጠ በራሪ ነገር፡ ኣብ እግሩ ጽዕነት 
ዘንጠልጠለ ንእሽቶ ሜታላዊ ፍሕኛ 
ከምዝነበረ ገሊጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኣላስካ 

ተሃሪሙ ዝወደቐ ክንዲ ንእሽቶ ማኪና 
ዝኸውን ግዝፊ፡ እቲ ብሰንበት ኣብ ልዕሊ 
ቀላይ ሁሮን ዝተሃርመ ድማ ጂኦመትርያዊ 
ቅርጺ ዝነበሮ በራሪ ነገር ምንባሩ፡ እቲ በዓል-
ስልጣን ወሲኹ ሓቢሩ።
ሰለስቲኦም በረርቲ ነገራት፡ ንጸጥታን 

ድሕነትን ኣመሪካ ዘስግእ ትሕዝቶ ነይሩዎም 
ኢሉ ከምዘይኣምን እውን ሓቢሩ።
እንተዀነ፡ ምምሕዳር ጆ ባይደን 

ብዛዕባ’ዞም በብመዓልቱ ብሚሳይል 
ተወቒዖም ዝወድቁ ዘለዉ ዘይተፈልጡ 
በረርቲ ነገራት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ክህብ 
ዘይምኽኣሉ፡ ኣብ ህዝቢ ኣመሪካ ቁጥዐን 
ናይ ምርባሽ መንፈስን ፈጢሩ ከምዘሎ’ዮም 
ጸብጻባት ዝገልጹ።

ኣቐዲሙ፡ መንግስቲ ኣመሪካ ኣብ 
ስብርባር ናይታ ወቒዑ ዘውደቓ ናይ ቻይና 
ምዃና ዝገለጻ ዓባይ ፍሒኛ (ባሉን) ሓበሬታ 
ንምእካብ ዘድሊ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ 
ምጽንሑ ከምዘረጋገጸ እዩ ዝገልጽ። ነቲ 
ናይ ስለያ ክስታት ትነጽጎ ቻይና ብወገና፡ 
ኣቐዲሙ ናይ ኣመሪካ ምዃኑ እትገልጾ 
ሓያሎ ፍሒኛታት (ባሉናት) ኣብ ክሊ ኣየራ 
በሪሩ ምንባሩ ትገልጽ።
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