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ናጻ ሕርያና ብፍልጠትና ናጻ ሕርያና ብፍልጠትና 
ብጻዕርና!ብጻዕርና!

ድሕረ-ምረቓ  ድሕረ-ምረቓ  
- ‘ትምህርቲ - ‘ትምህርቲ 

ሕክምናሕክምና
 ዓይኒ’  ዓይኒ’ 

ኣብ ኣብ 
ኦሮታ!ኦሮታ!

“ኣድማሳውነት” ሰብኣዊ “ኣድማሳውነት” ሰብኣዊ 
መሰላት?መሰላት?

 ሃገራዊ ዜናታት ሃገራዊ ዜናታት “ሉካኩ፡ ናብ ቸልሲ ክምለስ እዩ” “ሉካኩ፡ ናብ ቸልሲ ክምለስ እዩ” 
ማሮታማሮታ

ኤርትራውያን ኣብ ኣ’ደውሓ፡ ጅዳ፡ ካይሮን ናይሮቢን ‘8 መጋቢት’ ብሓበን ዘኪሮም

ጋሽ-ባርካ - ብሞያ ማእለማ ዝሰልጠና ደቂ-ኣንስትዮ ተመሪቐን
ጨንፈር ሃማደኤ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 

ማሕበረ-ቁጠባዊ ኩነታት ደቂ-ኣንስትዮ 
ንምምሕያሽ - ንኣስታት 8 ኣዋርሕ ብሞያ 
ማእለማ  ዘሰልጠነን 15 ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብ9 
መጋቢት  ኣብ ባረንቱ ኣመሪቑ።
ሓላፊት’ቲ ማሕበር ወ/ሮ የሕደጋ 

ዮውሃንስ፡ ሰልጠንቲ ነቲ ብክልሰ-ሓሳብን 
ግብሪን  ዝቐሰማኦ ትምህርቲ ብስራሕ 
ከማዕብላኦ፣ ዝምልከተን ኣካላት መንግስቲ 

ኤርትራውያን ነበርቲ ኣ’ደውሓ - ቐጠር፣ 
ጅዳ - ስዑድያ፣ ካይሮ - ግብጺ፣ ናይርቢ 
- ኬንያ፡ 8 መጋቢት - ኣህጉራዊ መዓልቲ 
ደቂ-ኣንስትዮ ብሓበን ዘኪሮም።
ብ10 መጋቢት ኣብ ኣ’ደውሓ ኣብ 

ዝተኻየደ ጽምብል፡ ኣምባሳደር ኤርትራ 
ኣብ ቐጠር - ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም፡ 
ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ ኣብ እዋን 
ሓርነታዊ ቃልሲ “ማዕርነት ብስራሕ 
ተኻፋልነት” ብዝብል ብግብሪ ዘመስከረቶ 
ተሳትፎ - ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት 
መመሊሱ እናተዀልዐ ከምዝመጽአ 
ገሊጹ።
ኣደ-መንበር ጨንፈር ሃማደኤ ወ/ሮ ግደ 

ምሕረትኣብ፡ ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ 
ብመስዋእታ ዘረጋገጸቶ መሰላት፡ ንሓደስቲ 
ወለዶ ክብሪታት ብምውራስን ዝሰፍሐ 
ዕድላት ብምፍጣርን መመሊሱ ክድራዕ 
ከምዝግባእ ኣዘኻኺራ።
ኤርትራውያን ነበርቲ ጅዳ - ስዑዲ 

ዓረብ ብ9 መጋቢት ዘካየድዎ ተመሳሳሊ 
ጽምብል፡ ተመሃሮ ኣህጉራዊ ቤት-ትምህርቲ 
ኤርትራን ኣባላት ሃማደኤን ብዘቕረብዎ 
- ንቃልሲ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ 
ዘንጸባርቕ መደባት ዝተሰነየ ነይሩ።
ኣደ-መንበር ጨንፈር ሃማደኤ ወ/ሮ ኑራ 

ሓጅ ዓሊ፡ ኣብ’ዚ ንምብጻሕ ንዝተኻየደ 

ቃልስን ዝተኸፍለ መስዋእትን ምዝካርን 
ናብ ዝሓሸ ምዕራፍ ንምድያብ ዓጸፋ 
ምስራሕን ከምዘድሊ ኣገንዚባ።
ኣብ ካይሮ ድማ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ 

ኣብ ግብጺ ኣቶ ፋሲል ገብረስላሴ፡ ንዕዙዝ 
ተራ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 
ኩሉ መዳያት ዝገልጽን ዘመጒስን ቃል 
ኣስሚዑ።
ኣደ-መንበር ጨንፈር ኣብ ካይሮ ወ/ሮ 

ካልቱም ኣደም እውን፡ ቃል ሃማደኤ 
ኣቕሪባ።
ኤርትራውያን ኣብ ኬንያ ብወገኖም፡ 

ብ12 መጋቢት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝገበርዎ 
ጽምብል፡ ኣደ-መንበር ማሕበር ወ/ሮ ኣበባ 
ሃይለ፡ መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ዝሓለፈ 
ታሪኽ ጅግንነት ኣሓተንን ኣደታተንን 
መሰረት ገይረን፡ ንቑሕ ተሳትፎአን ኣብ 
ኩሉ ሃገራዊ መደባት ከዕዝዛ ኣዘኻኺራ።
ኣምባሳደር በየነ ርእሶም፡ ኣብ ናይሮቢ 

ዝቕመጣ ደቂ-ኣንስትዮ መሳርዐን 
ንምድልዳል ጀሚረናኦ ዘለዋ ስራሕ 
ብዝሓየለ ክቕጽላኦ ኣዘኻኺሩ። ኣብ’ቲ 
ኤምባሲ ንነዊሕ ዓመታት ብእምነት 
ከገልግላ ዝጸንሓ ኣባላት፡ መንግስቲ ናብ 
ደረጃ ዲፕሎማሰኛታት ከምዘሰጋገረን 
ብምሕባር ከኣ፡ ስለ’ቲ ውፉይ ኣገልግሎተን 
‘ዮሃና’ ኢሉወን።

ድማ ክተሓባበራአን ተላብያ።
ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣምባሳደር 

ማሕሙድ ዓሊ ጃብራ እውን፡ ሰልጠንቲ 
ዝቐሰማኦ ፍልጠት መበገሲ ምዃኑ 
ተገንዚበን፡ ኣብ ባይታ ብዝለዓለ ብምስራሕ 
መነባብሮአን ከመሓይሻ ኣዘኻኺሩወን።
ኣብ ካልእ ዜና ናይ’ቲ ዞባ - ኣብ ንኡስ 

ዞባ በረንቱ፡ ኣብ ምልማዕ ጀራዲን ንዝነጥፉ 
ሓረስቶት፡ ኣብ ኣገባብ ምድላውን 

ረብሓታትን ባህርያዊ ጸረ-ባልዕ ብ6 
መጋቢት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት 

ሕርሻ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መሴ ባህታ፡
ሓረስቶት እቶቶም ንምስሳን፡ ብሰብ ሞያ 
ሕርሻ ዝወሃቦም ምኽሪ ከተግብሩ ተላብዩ። 
ንቕሓት ሓረስቶት ዘበርኽ 

ኣስተምህሮታትን ስልጠናታትን ምውዳብ 
- ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣዘካኺሩ።

ማእከል - ኣባላት ማሕበር ታክሲ ደም ለጊሶም
ኣባላት ማሕበር ታክሲ ዞባ ማእከል፡ 

ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን፡ 
ብ11 መጋቢት 80 ከረጺት ደም ለጊሶም።
እቶም ኣብ ልግሲ ደም ዘሎ ንቕሓት 

ንምብራኽ ዝዓለመ ጭርሖታት ሒዞም 
ካብ ባሕቲ መስከረም ናብ ባንኪ ደም 
ብሰልፊ ዝተጓዕዙ ኣባላት ማሕበር፡ 
ብዝትካእ ደም ሂወት ውጹዕ ወገንካ ካብ 
ምድሓን ዝዓቢ ቅሳነት ከምዘየለ ገሊጾም።
ዋና ጸሓፊ ማሕበር ኣቶ ይትባረኽ 

ሃይለ፡ ብደረጃ ማሕበር ኣብ ዓመት 
ኣርባዕተ ግዜ ደም ከምዝልግሱ ብምሕባር፡ 
እቲ መደብ ኣብ ኣባላት ከም ባህሊ ሰሪጹ 
ምርኣይ ዘሐብን ምዃኑ ኣረዲኡ።
ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም - ነርስ ሰናይት 

ወልደዮሃንስ፡ ልግሲ ደም ኣብ ርእሲ’ቲ 
ህይወት ኣብ ምድሓን - ኣብ ለገስቲ 
እውን ጥዕናዊ ረብሓታት ከምዘለዎ 
ብምዝኽኻር፡ ኩሉ ሰብ ክትግብሮ 
ተላብያ።

ኣብ ኣስማጥን ባረንቱን ወፈራዊ ልምዓት ይሰላሰል ኣሎ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ - ንኡስ ዞባ ኣስማጥ፡ ኣብ 

ዞባ ጋሽ-ባርካ ድማ ንኡስ ዞባ ባረንቱ፡ ናይ 
ምጽጋን ጽርግያታትን ምዕቃብ ማይን 
ሓመድን ወፈራታት ይካየድ ኣሎ። 
ብመሰረት ጸብጻብ ወኪል ኤሪና፡ ኣብ 

ንኡስ ዞባ ኣስማጥ - ነበርቲ ምምሕዳር 
ከባቢ ኤራ፡ ምስ ምምሕዳር ከባቢ እሮታ 
ዘራኽቦም ብውሕጅ ተበላሽዩ ዝጸንሐ 10 
ኪሎ-ሜተር ናይ ሓመድ ጽርግያ ጸጊኖም።
እቲ መስመር፡ ካብ ማእከል ሓውሲ 

ከተማ ኣስነዳ ተበጊሱ ንምምሕዳራት ከባቢ 
ኣስማጥን ሃውሽን ሓሊፉ ናብ እሮታ ዝኣቱ 
ኣገዳሲ መትኒ ምዃኑ፡ ሓላፊ ምምሕዳር 

ከባቢ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ መንእሰይ ሳልሕ 
ዑስማን ሓቢሩ። 
ነበርቲ ኤራ ምስ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት 

ተወሃሂዶም ንዘሰላሰልዎ ዕዉት ወፍሪ 
ሞጒሱ።
እቲ ጽርግያ፡ ኣብ ምጥርናፍ ዓድታት፡ 

ኣብ ምዝርጋሕን ምምዕባልን ኣገልግሎታት 
ጥዕና፡ ቀረብ ማይን ካልእን ኣበርክቶኡ ዕዙዝ 
ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር 
ከባቢ ኤራ ኣቶ ዓብደላ መሓመድ-ጅምዕ፡ 
እቲ መደብ ክቕጽል ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ብተመሳሳሊ፡ ኣብ 

መብዛሕትአን ምምሕዳራት ከባቢ ሰፊሕ 

ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን 
ይካየድ ከምዘሎ፡ ክኢላ ምዕቃብ ሓመድን 
ማይን ኢንጂነር ኣዘኪያ ኣልፋዮ ሓቢሩ።
ህዝቢ ብጋንታታት ተወዲቡ ኣብ ሰሙን 

ክልተ ግዜ እናወፈረ፡ ብክኢላታት ሕርሻ 
እናተማእዘነ - ዛላታትን ከትርታትን 
ብምስራሕ ከባቢኡ ንምርጋእን እቶታውነት 
ሕርሻ ንምዕባይን ይሰርሕ ከምዘሎ ድማ 
ኣረዲኡ።
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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

ዜና ኤርትራውያን ነበርቲ ብሪጣንያ፡ ኣየርላንድ፡ እስራኤልን ፈረንሳን፡ ‘8 መጋቢት’ ብድምቀት ጸምቢሎም

ኤርትራውያን ነበርቲ ብሪጣንያ፡ 
ኣየርላንድ፡ እስራኤልን ፈረንሳን፡ 
“ኤርትራዊት መኪታ ተድምዕ፡ ብርሃጻ 
ተልምዕ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ 8 
መጋቢት - ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-
ኣንስትዮ ብልዑል ድምቀት ጸምቢሎም።
ኣብ ዓባይ-ብሪጣንያን ኣየርላንድን፡ 

እቲ ጽምብል ብደረጃ ንኡሳን ጨናፍር 
ኣብ ከተማታት ለንደን፡ ማንቸስተር፡ 
በርሚንግሃም፡ ኖቲንግሃም፡ ሊድስ፡ 
ሸፊልድ፡ ኮቨንትሪ፡ ሌስተር፡ ሊቨርፑልን 
ዳብሊንን ብ4ን 11ን መጋቢት እዩ 
ተኻዪዱ። 
ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝተገብረ፡ 

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ-
ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ እስቲፋኖስ 
ሃብተማርያም ዝተሳተፎ መደብ፡ 
ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት 
ኣቶ ተወልደ ዮውሃንስ፡ ናይ’ዚ ዓመት 
8 መጋቢት ኣብ ፍሉይ ናይ ታሪኽ 
መቐይሮ ትጽምበል ምህላዋ ብምጥቃስ፡ 
ኣብ ዝጽበየና ዘሎ ናይ ልምዓትን 

ህንጸትን መድረኽ፡ መሪሕ ተራ ደቂ-
ኣንስትዮ ብፍላይ ናይ ዲያስፖራ ወሳኒ 
ምዃኑ ኣገንዚቡ። 
ኣደ-መንበር ሃማደኤ ጨንፈር 

ብሪጣንያ ወ/ሮ ኤልሳ ኣብርሃ፡ መድረኽ 
ዝጠልቦ ንምምላእ፡ ኩለን ንኡሳን 
ጨናፍር ውዳበታተን ብምሕያል 

ብዕቱብ ክሰርሓ ኣዘኻኺራ። 
ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ኣብ 

ዘካየድዎ ብባህላውን ስነ-ጥበባውን 
መሰናድኦታት ዝተሰነየ መደብ ድማ፡ 
ቃል ሃማደኤን ኤምባሲን ቀሪቡ።
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ 

እስራኤል ኣቶ ሰለሙን ክንፈ፡ ተራን 

ኣበርክቶን ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ 
ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃልሲ መድረኻት 
ድሕሪ ምዝካር፡ ተኣትዩ ኣብ ዘሎ 
መድረኽ እውን፡ ንቑሕ ተራአን 
ወሳኒ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ፓሪስ - ፈረንሳ 

ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል፡ ኣደ-መንበር 
ጨንፈር ሃማደኤ ወ/ሮ ዮርዳኖስ ተኽለን 
ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ 
ፈረንሳ ኣቶ በረኸት ጳውሎስን፡ ነቲ 
ዕለትን ርዝነቱን ዝገለጽን ንቃልሲ 
ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ዘመጒስን 
መደረታት ኣስሚዖም።

ፎሮ - ንፉዓት ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ ተሸሊመንኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ፡ ኣብ ሃገራዊ 
መልቀቒ ፈተና 8ይ ክፍሊ ልዑል 
ነጥቢ ዘመዝገባ ደቂ-ኣንስትዮ 
ተሸሊመን።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሃማመተኤ 
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ 
ዑስማን ኣሕመዲን፡ ደቂ-
ኣንስትዮ ብኲለንትናአን ብቑዓት 
ኰይነን ንክቐርባ ምስ መሻርኽቲ 
ብውህደት ይስራሓሉ ከምዘሎ 
ገሊጹ።
ሓላፊ ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ’ቲ 

ሻምብቆ - ትምህርቲ ምቁራጽ መግትኢ ክግበረሉ ተሓቲቱኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ዝርአ 
ዘሎ ዘይምኽኑይ ምቁራጽ 
ተመሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቲ፡ 
መግትኢ ክግበረሉ ተሓቲቱ።
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ዕድላት 
ትምህርቲ ንምስፋሕ 
ብዝተወስደ ተበግሶታት፡ ክሳብ 

ርሑቕ ከባቢታት ዝዝርጋሕ 
ኣገልግሎታት ከምእተዋሕሰ፡ ኣብ 
ተጠቃምነት ግን መጠን ምቁራጽ 
ብብዝሒ ከምዝርአ - ሓላፊ ቤት-
ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ 
ዞባ መምህር መሓሪ ተሾመ 

ገሊጹ።
ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ደረጃ፡ 
እቲ መጠን ምቁራጽ ልዑል 
ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር መሓሪ፡ 
መርዓ ትሕቲ-ዕድመ፡ ትሑት 
ተገዳስነት ተመሃሮን ወለድን፡ 

ድኽመት ኣተሓሕዛ ተመሃሮ 
ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ. . . 
ካብ’ቶም ጠንቅታት ምዃኖም 
ኣረዲኡ። 
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ 
ካሕሳይ ኣስራት፡ ማዕረ-ማዕረ’ቲ 

ዕድላት ትምህርቲ ንምስፋሕ 
ዝካየድ ጻዕሪ፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ 
ኣብ ኩሎም ደረጃታት ምብራኽ 
- ንኣብያተ-ትምህርቲ ጥራይ 
ዝግደፍ ሓላፍነት ስለዘይኮነ፡ 
ኩሎም መሓውራት መንግስትን 
ሕብረተ-ሰብን እጃሞም ከበርክቱ 
ኣተሓሳሲቡ።

ንኡስ ዞባ መምህር እስማዒል 
ዓሊ ብወገኑ፡ መስርሕ ምምሃርን 
ምስትምሃርን ንምሕያል ብሓፈሻ፡ 
ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ተመሃሮ 
ክብ ንምባል ድማ ብፍላይ - 
ኣበርክቶ ንዝገብሩ ዘለዉ ናይ 
ስራሕ መሻርኽቲ ሞጒሱ።
ተሸለምቲ፡ ንዝተገብረለን 
ምትብባዕ ድሕሪ ምምስጋን፡ 
ሞያዊ ስልጠናታት ዝሰፍሓሉ 
ባይታ ክፍጠር፣ ክለብ መጽሓፍቲ 
ክሰፍሕ. . . ዝብል ርእይቶታት 
ኣቕሪበን።

ኣስመራ - ማእከል መዕቈቢ ተኣለይቲ ዓይነታዊ ደገፍ ረኺቡ
ኣብ ትሕቲ ኣሃዱ ማሕበራዊ 
ተሃድሶ ዞባ ማእከል ዝእለ መዕቈቢ 
ማሕበረ-ቁጠባውን ጥዕናውን 

ጸገማት ዘለዎም ዜጋታት፡ ልዕሊ 
820 ሽሕ ናቕፋ ዝግመት 
ዓይነታውን ጉልበታውን ደገፍ 

ረኺቡ። 
ሓላፊ’ቲ ኣሃዱ ኣቶ 
ክፍሎም ተኪኤ፡ እቲ 
ደገፍ - ንምዝርጋሕን 
ምጽጋንን መስመር ማይ፣ 
ከምኡ’ውን ንመጸገኒ 
ህንጻታትን ናይ ማይ 
ባስካን ዘገልግል ናውቲ፣ 
ጀነረተርን ጸሓያዊ 
ጸዓትን፣ ናይ ስፖንጅ 
ፍርናሻትን ኮበርታታትን፣ 
ፍርጃትን ካልእ ዘቤታዊ 
ኣቑሕን ንምዕዳግ ዝውዕል 
ምዃኑ ገሊጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ ሰራሕተኛታት 
ዝተፈላለያ ትካላትን 

ገበርቲ ሰናይ ዜጋታትን፡ ኣብ 
ቀጽሪ’ቲ ማእከል ዝተፈላለየ 
ጉልበታዊ ኣገልግሎት ከምዝህቡ 
ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ማእከል ዝተዓቚቡ 
ዜጋታት ንምእላይ፡ እቲ ኣሃዱ 
ዓመታዊ ንመግቢ፡ ክዳውንትን 
ሕክምናን ካብ 250 ሽሕ ክሳብ 
300 ሽሕ ናቕፋ ባጀት ከምዝስልዕ 
ዝሓበረ ኣቶ ክፍሎም፡ ተኣለይቲ 
ብዓቕሞም ዝሰርሑሉ ናይ ሕርሻ 
ቦታ ከምዘሎ እውን ሓቢሩ።
እቲ ኣብ ማይ-ተመናይ ኣብ 50 
ሽሕ ትርብዒት ሜተር ዝተደኰነ 
ማእከል፡ ን500 ተኣለይቲ 
ዘገልግል መደቀሲን መሐከሚን 
ክፍልታት ዝሓዘ ኰይኑ፡ ኣብ’ዚ 
ግዜ እዚ ልዕሊ 140 ተኣለይቲ 
ኣለውዎ።



ሓዳስ   ኤርትራ
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ድሕረ-ምረቓ  - ‘ትምህርቲ ሕክምና ዓይኒ’ ኣብ ኦሮታ!ኣብ ሃገርና፡ ቅድሚ ናጽነት ኵሉ 
ትሕተ-ቅርጺ ትካላት ጥዕና ኣዝዩ 
ድሑር ምስ ምንባሩ፡ ብኡ መንጽር እቲ 
ዝወሃብ ዝነበረ ሕክምናዊ ኣገልግሎት 
ድኹም ምንባሩ ይጥቀስ። ካብ ጽባሕ 
ናጽነት ግን ከም ኣብ ኵሉ ጽላት፡ 

ኣገልግሎት ሕክምና ብዅልንትናኡ 
ንምዕባይ ከቢድ ጻዕሪታት ብምክያድ፡ 
ብገንዘብ እዚን ክንድዚን ክትብሎ 
ዝኸብድ ገዚፍ ወጻኢታት ተገይሩ። 
ሕክምና ዓይኒ ንኣብነት፡ ኣካል ናይ’ዚ 
ወፍሪ ብምዃን ከኣ ብዙሕ ተሰርሒሉ። 
ብመጀመርታ ብደረጃ ነርሳት 
ከምህርን ማዕረ-ማዕረኡ ነቲ ዓውዲ 
ንምምዕባል ሓካይም ንደገ እናተላእኩ 
ከምህርን ጸኒሑ።  
እዚ ኵሉ ገይርካ ዝርከብ ረብሓ 

ክንድ’ቲ ተስፋ እተንብረሉ ውጽኢት 
ዘምጽእ ኰይኑ ግን ኣይተረኽበን። 
ስለዚ ጻዕሪን ወጻኢታትን ዘይተርፍ፡ ፍረ 
ዘምጽእ ክኸውን እቲ ዝግበር ጻዕሪ ኣብ 
ውሽጢ ሃገር፡ እቲ ክመሃር ዝኽእል ሰብ 
ከኣ ኣብ ዓዱ ክመሃር ብምሕሳብ፡ ኮለጅ 
ሕክምናን ስነ-ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ 
ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ትካል ‘ፍረድ-
ሆሎውስ’ ከምኡ ድማ፡ ሂማልያን 
ካታርክት ሰርጀሪይ ዝበሃል ኣብ 
መብጣሕቲ ሓበላ ዓይኒ ዝነጥፍ ትካል 
ብምትሕብባር፡ ኣብ ኮለጅ ኦሮታ ኣብ 
ጥሪ ናይዛ ዓመት፡ ትምህርቲ ድሕረ-
ምረቓ ሕክምና ዓይኒ ጀሚሩ ኣሎ።   
ኣብ’ቲ ብ9 መጋቢት ኣብ ሆቴል 

ኣስመራ ፓላስ ዝተኻየደ ወግዓዊ ስነ-
ስርዓት ምኽፋት ድሕረ-ምረቓ ሕክምና 
ዓይኒ፡ ፈጻሚ ዳይረክተር ሃገራዊ 
እንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን 
ምርምርን ዶክተር ሃይለ ምሕጹን፡ 

ዶ/ር ኣንድሩ ካሰልስ-ብራውን

ዶ/ር ብርሃነ ደብሩ

ፕ/ር የማነ ስዩም

ወኪል ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ወከልቲ 
ትካል ፍረድ-ሆሎውስ፡ ኣባል ቦርድ 
ፕሮጀክት ካታራክት ሂማላያ፡ ዲን 
ኮለጃትን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን 
ተረኺቦም ነይሮም። ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ 
ዲን ኮለጅ ሕክምናን ስነ-ፍልጠት 
ጥዕናን ኦሮታ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም 
ኣብ ዘስምዖ መደረ፡ ኮለጅ ሕክምናን 
ስነ-ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ፡ ብመዓርግ 
ዶክትሬት፡ ቀዳማይ ዲግሪን ዲፕሎማን፡ 
ብግብሪ ዝተሰነየ ስሩዕ ትምህርቲ 
ዝህብ ምዃኑን፡ ብውሽጣዊ ዓቕሚ 
ብዓውድታት ውሽጣዊ ሕክምና፡ 
ሕክምና ቈልዑ፡ መብጣሕቲ፡ ሕክምና 
ማህጸንን ስነ-መወለዳንን፡ ስነ-ጸርጊ፡ ስነ-
ሕማም ናይ ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ 
ክህብ ምጽንሑ ጠቒሱ፡ ምጅማር 
ትምህርቲ ድሕረ-ምረቓ ሕክምና 
ዓይኒ ድማ፡ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ 
ዝተወሰነ ቊጽሪ ሞያውያን ኣዕቢኻ፡ 
ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ክሳብ ናብ ዑረት 
ዘምርሑ ጸገማትን ሕማማትን ዓይኒ 
ንምውጋድ ዕላማ ገይሩ ዝተኸፍተ 
ምዃኑ ከምእተደልየ ገሊጹ። 
ኣብ ሃገርና ዑረትን ካልእ ጸገም ዓይኒ 

ዘምጽኡ ሕማማትን እዝዮም ብዙሓት 
እዮም። ካብዚኦም ምስ ናይ ሕማም 
ሽኮር፡ ጸቕጢ ደም፡ ምስ ምድፋእ 
ዕድመ፡ ውሽጣዊ ሕማማትን ሓደጋን 
ዝተኣሳሰሩ ክጥቀሱ ይኽእሉ። በዚ 
መንጽር ኣብ ዓውዲ ሕክምና ዓይኒ ዘሎ 
ቊጽሪ ሞያውያን ኣዝዩ ውሑድ ምስ 
ምዃኑ፡ ብዝሒ ሞያውያን ምፍራይ 
ኣገዳሲ ይኽውን። በዚ ምኽንያት 
ኣብ ሃገርና ዝጸንሐ ሕጽረታት ዓቕሚ 
ሞያውያን እቲ ዓውዲ ንምምላእ፡ ኮለጅ 
ሕክምናን ስነ-ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ፡ 
ካብ ጥሪ ናይ’ዛ ዓመት ጀሚሩ፡ ንዓውዲ 
ትምህርቲ ድሕረ-ምረቓ ሕክምና ዓይኒ 
ከፊቱ ኣሎ። 
ነዚ ኣመልክቱ ፕሮፌሰር የማነ፡ “ዕላማ 

ምኽፋት ናይ ድሕረ-ምረቓ ሕክምና 
ዓይኒ፡ ብዓይነት ኰነ ቊጽሪ ንዝጸንሓና 
ሕጽረታት ክኢላዊ ዓቕሚ እዚ ዓውዲ 
ንምምላእ እዩ። ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ 
ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ክሳብ ናብ ዑረት 
ዘምርሑ ሕማም ዓይኒ ንምክልኻልን 
ምሕካምን እዩ። ንተግባራውነት እዚ 
ዕማም  ዝምልከት ከኣ፡ ሚኒስትሪ ጥዕና 
ምስ መሻርኽቱ ሓላፍነት ወሲዶም 
ክሰርሕሉ ጀሚሮም ምህላዎም 

ፕሮፌሰር የማነ ሓቢሩ። 
እቲ ነዚ ኣገልግሎት ክህብ ተዳልዩ 

ዘሎ ብዅልንትናኡ ንምዕባዩ ከቢድ 
ጻዕሪን ወጻኢታርት ክካየደሉ ጸኒሑን 
ዘሎን ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ምዃኑ 
ዝጠቐሰ ፕሮፌሰር የማነ፡ ነዚ ክበቅዕ 
ንመምሃሪ ዘገልግሉ ኣድለይቲ ነገራት 
ክዋደደሉ ከምኡ ድማ፡ ዘመናውያን 
ናውቲ ሕክምና ንምዕጣቑ ቀጻሊ 
ጻዕሪ ክግበረሉ ምጽንሑን ምህላውን 
ኣረዲኡ።  
ብመሰረት ሓበሬታ ፕሮፌሰር የማነ፡ 

ኣገልግሎት ትምህርቲ ድሕረ-ምረቓ 
ኣብ ሃገርና፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 እዩ 
ጀሚሩ። ክጅመር ከሎ ድማ፡ ኣብ ናይ 
ህጻናትን ምስ ሕርስን ጥንስን ዝተኣሳሰሩ 
ኣብ ናይ ኣደን ህጻንን እዩ ብኽልተ 
ፕሮግራማት ፈሊሙ። ሕጽረታት 
ሞያውያን ንምምላእ፡ ክኢላታት ካብ 
ደገ እናተቘጽሩ ክስርሓሉ ከምዝጸንሑ 
ከኣ ወሲኹ ኣብሪሁ።  
ኣብዚ ዓውዲ ክመሃሩ ጀሚሮም ዘለዉ 

ሓካይም፡ ትምህርቶም እናተኸታተሉ 
ንህዝቢ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህቡ 
እዮም። እዚ ከኣ ረብሓኡ ድርብ እዩ። 
መምህራን ሓካይም’ዚ ዓውዲ እውን፡ 
ኣብ ጒዕዞ ዝህብዎ ኣገልግሎት ንህዝቢ 
ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህቡ እዮም። 
ብቕዓት ምኽፋት ትምህርቲ ድሕሪ-
ምረቓ ሕክምና ዓይኒ፡ ነቲ ትምህርቲ 
ንምድልዳል ዝቕረቡን ዝዋደዱን 
ዘመናውያን ናውቲ ሕክምና እዮም።  
ብተወሳኺ፡ ኣብ ዓውዲ ሕክምና 

ኵሉ ግዜ ምስራሕን ምምሃርን 
ጥራይ ዘይኰነ፡ ሕክምናዊ መጽናዕቲ 
እውን ከተካይድ ኣለካ። ኣብ ከምዚ 
ኵነት እኹላት መምህራን እኹላትን 
ብቚዓትን ተማሃሮ እንተድኣ 
ኣልዮሙኻ፡ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ባይታ 
ንመጽናዕቲን ምርምርን ጥጡሕ ምስ 
ዝኸውን፡ ተማሃሮ ይዅኑ ሓኻይም፡ ነዚ 
ብልጫ’ዚ ተጠቒሞም፡ ኣብ መጽናዕቲ 
ከምዝሳተፉን ከምዝተባብዑን ምግባር 
ኣገዳሲ ይኸውን። በዚ ኣገባብ ከኣ 
ንብዙሕ መዓላን ውጥናትን ዘገልግሉ 
መጽናዕታውያን ጽሑፋት ክወጽኡ 
ይኽእሉ። 
መግለጺ ፕሮፌሰር የማነ 

ከምዘመልክቶ፡ ካብ 2020 ክሳብ ሕጂ 
ኣብ ኮለጅ ኦሮታ ዝተኸፍታ 7 ናይ 
ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ፡ 38 ተማሃሮ 

ይከታተሉ ኣለዉ። ሽቶ ምኽፋት 
ናይ ድሕረ-ምረቓ ሕክምና ዓይኒ፡ 
ኣብ ሃገርና ብዑረት ወይ ብናይ 
ምርኣይ ጸገም ዝሳቐ ዜጋ ንኸይህሉ 
ምስራሕ ኰይኑ፡ ኣብ ኵለን ትክላት 
ጥዕና ሃገርና ብዅልንትናኡ ብቑዕን 
ምዕቡሉን ንምግባሩ ምጽዓር እዩ። 
ብመዳይ እዚ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2023 
ተኸፊቱ ዘሎ ትምህርቲ ድሕረ-ምረቓ 
ዓውዲ ሕክምና ዓይኒ፡ ንኣርባዕተ 
ዓመት ዝኸይድ ፕሮግራም እዩ። ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ ዓመት፡ ሓደስቲ ተማሃሮ 
ብምቕባል ክቕጽሎ እዩ። ንመጀመሪ 
ግን ኣብዛ ዓመት ብሰለስተ ተማሃሮ 
ፈሊሙ ኣሎ። ከም ትጽቢትን ውጥንን 
ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ብውሕዱ ካብ 
10 ክሳብ 12 ሓካይም ንምፍራይ 
ምጽዓር እዩ።  
ዲን ኮለጅ ሕክምናን ስነ-ፍልጠት 

ጥዕናን ኦሮታ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም 
ኣብ መወዳእታ፡ ምኽፋት መደብ 
ድሕረ-ምረቓ ሕክምና ዓይኒ ሽቶኡ 
ክወቅዕ፡ ዕማም ናይ ኮለጅ ወይ 
ሚኒስትሪ ጥዕና ጥራይ ዘይኰነ፡ ደገፍን 
ኣበርክቶምን መሻርኽቲን ሓፋሽን 
እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምትሕስሳብ 
መግለጺኡ ዛዚሙ።   
ቀጺሉ መድረኽ ተረኪቡ ተወሳኺ 

መግለጺ ዘቕረበ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና 
ዳይረክተር ጀነራል ፖሊሲ፡ ውጥንን 
ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር 
ብርሃነ ደብሩ እዩ። ዶክተር ብርሃነ ኣብ 
መግለጺኡ፡ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ 
ኣብ ሃገርና ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብ 
ሓራ ቦታታት ይካየድ ምንባሩን ድሕሪ 
ናጽነት ከኣ፡ እቲ ኣገልግሎት ብዝዓበየን 
ዝሰፍሐን መንገዱ ናብ ሽዱሽትአን 
ዞባታት ሃገርና ብምዝርጋሕ፡ ክሳብ 
ናብ ብደረጃ መብጣሕቲ ሓበላ ዓይኒ 
(Cataracts) ማዕቢሉ ክወሃብ ምጽንሑ 
ገሊጹ።   
እዚ ይዅንም’በር፡ እኹላት ሞያውያን 

ስለዘየለዉ ዋሕዲ ልዑል ክእለት 
ዘለዎም ሓካይም ኣብቲ ዓውዲ 
ዝጸንሐን ዘሎን እዩ። ብፍላይ ልዑል 
ክእለት ዘለዎም ሞያውያን ክህልውዎ 
ዝግባእ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዋሕዲ 
ጸኒሕዎ እዩ። ሕጽረታቱ ንምምላእ ከኣ፡ 
ካብ ደገ ወጻእተኛታት ብምቚጻርን 
ሓካይም ዓይኒ ንደገ ብምስዳድን 
ክካየድ ጸኒሑ። ይዅን’ምበር፡ ዓቕሚን 
ብቕዓትን እቲ ሆስፒታል ንምጉልባት 
ብቐንዱ ድሌታት ሚኒስትሪ ጥዕና 
ኰይኑ እዩ ጸኒሑ - ከም ኣገላልጻ 
ዶክተር ብርሃነ። ስለዝዀነ፡ ኵሉ 
መዳያዊ ሕጽረታቱ ንምፍዋስ፡ ካብ ጥሪ 
ናይዛ ዓመት ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ሓደ 
ስጒምቲ ንቕድሚት ዝጥምቶ፡ ኣብ 
ኮለጅ ሕክምናን ስነ-ፍልጠት ጥዕናንን 
ኦሮታ ትምህርቲ ድሕረ ምረቓ ሕክምና 
ዓይኒ ምጅማሩ ብደረጃ ሃገር ብእወታ 
ዝጥመት ስጒምቲ ምዃኑ ኣነጺሩ።  
“እዚ ተበግሶን ኣብ መወዳእታ ዝህቦ 

ውጽኢትን ኣገናዚብካ፡ ንዓና ከም ሃገር 
ሓደ ዓቢ ዓወት እዩ። በዚ መንገዲ 
ዘድልዩና ክኢላታት ሓካይም ዓይኒ 
ከነፍሪ ኢና። እዚ ጥራይ ዘይኰነ ግን፡ 
ዜጋታት ብኸምዚ ደረጃ ኣብ ውሽጢ 
ሃገር ኣምሂርካን ኣሰልጢንካን ክኢላታት 

ምፍራይ ጥራይ ዘይኰነ፡ ብዓቢኡ ደረጃ 
ብቕዓት ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ 
ብዓይነቱ ዘበርኽ ምስ ምዃኑ፡ ሕቡናት 
ኢና፡” ዝበለ ዶ/ር ብርሃነ ደብሩ፡ 

ብወገን ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ዕላማ ምኽፋት 
ትምህርቲ ሕክምና ዓይኒ ናብ ሽቶኡ 
ንምብጻሕ ኵሉ መዳያዊ ሓገዛት ክገብር 
ምዃኑ ኣስሚርሉ።   
ኣብ ትካል ‘ፍረድ-ሆሎውስ’ መዲካል 

ዳይሬክተር ዶክተር ኣንድሩ ካሰልስ-
ብራውን ብወገኑ፡ እቲ ትካል ምስ 
ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ናይ 
ምትሕግጋዝ ዝምድና ከምዝጸንሖን 
ንምድልዳሉ ይስራሕ ከምዘሎን ጠቒሱ፡ 
ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ድሕረ-ምረቓ 
ትምህርቲ፡ ጸገማት ዓይኒ ንምፍዋስ 

ኣገዳሲ ከምዝዀነ ኣብሪሁ። ነዚ 
ንምግባር ከኣ ኣብ ትሕተ-ቅርጺ ኰነ 
ካልእ ንጥፈታት ክደጋገፍ ድሉው 
ምህላዉ ገሊጹ። 
እዞም ኣብዚ ዓውዲ ክመሃሩ ዝተሓርዩ፡ 

ኣቐዲሞም ብሓፈሻዊ ሕክምና ካብ ኮለጅ 
ሕክምና ብደረጃ መዓርግ ዶክትረይት 
ዝተመረቑ እዮም። ድሕረ-ምረቓኦም 
ድማ ንዝተወሰና ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ 
ሆስፒታላት፡ ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና 
ዓይኒን ካልእ ሕክምናዊ ንጥፈታትን 
ተመዲቦም ክሰርሑ ዝጸንሑ እዮም። 
ኣብ’ዚ ዓውዲ ናይ ምስታፍ ዕድል 
ምስ ወጽአ ተመዝጊቦም ንዝተዋህቦም 
መምዘኒ ፈተና ዝሓለፉ ድማ እዮም። 
ዶክተርን ተማሃሪትን ሰናይት ብርሃነ፡ 
ሓንቲ ካብቶም ንዝተዋህበ መምዘኒ 
ፈተና እዚ ዓውዲ ሓሊፎም ክመሃሩ 
ዝተፈቕደሎም ሓካይም እያ። ሞያን 
ክእለትን ኣብ ምምዕባል ዝሕግዝ 
ትምህርቲ ድሕረ ምረቓ ሕክምና ዓይኒ 
ምኽፋቱ ምስጋናኣ ድሕሪ ምግላጽ፡ 
ብወገና ዝለዓለ ሞያ ንኽትዓጥቕ 
ድልውቲ ምህላዋ ሓቢራ።
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ሸባብሸባብ
ናጻ ሕርያናናጻ ሕርያና ብፍልጠትና ብጻዕርና!ኮለጃትናኮለጃትና

ዶ/ር ኣሚነ ተኽላይዶ/ር ኣሚነ ተኽላይ

ዛዕባና ኣብ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ 

ዝፈርዩ ዘለዉ ተመሃሮ ዝምልከት እዩ። 

ብፍሉይ ኣብ`ዞም ተመሃሮ ብምትኳር 

ሓባራዊ፡ ትካላዊን ውልቃዊ ገምጋምን 

ምስ ክጭበጥ ዝድለ ሃገራዊ ዕላማታትን 

ብምዝማድ ንመነቓቕሒ ክሕግዘና 

ዝኽእል ነጥብታት ክነልዕል ኢና።

ነፍሲ ወከፍ ናይ ትምህርቲን ስራሕን 

መድረኽ ኣገዳሲ ተሞክሮ ክቕሰመሉን 

ድኽመታት ተለልዮም ክፍወሱን ኣብ 

መጻኢ ድማ ደረኽቲ ናይ ዓወት 

ክዀኑ ስለ ዝኽእሉን ብደረጃ ትካልን 

ውልቅን ሓቀኛ ነብሰ-ገምጋም ክግበር 

ኣድላዪ እዩ።   

ዓወት ኣብ ትምህርቲ ውጽኢት 

ሓያል ጻዕሪ፡ ዲስፕሊን፡ ነብሰ ግትኣትን 

ውርጹጽ ምሕደራ ግዜን እዩ። እቲ 

ግዚኡ ብግቡእ ወዲቡ፡ ዕላማኡ ኣነጺሩ፡ 

ነብሱ ገቲኡ፡ ዝግባእ ጻዕሪ ዘወፈየ 

ተመሃራይ፡ ናብ ዝቕጽል ደረጃ ክሰግር 

ክንርእዮ፡ ፍረ-ጻዕሩ ስለ ዝኾነ ዝግብኦ 

እዩ። እቲ ዝምሃር ዘሎ ዝመስሎ፡ ግን 

ከኣ ነዊሕ እናደቀሰ ውሑድ ዝጽዕር፡ 

ግዚኡ ምስ ትምህርቱ ኣብ ዘይዛመድ 

ዘጥፍእ፡ መምስ ዝነፈሰ ንፋስ እናተጓዕዘ 

ዕላማኡ ከነጽር ዝተጸገመ፡ ብንእስነትን 

ጽልዋ መዘናን ተደናጊሩ ደንበርበር 

ዝበለ፡ ዝጀመሮ ጉዕዞ ትምህርቲ 

ከይዛዘመ ክሰናበት ድማ ባህርያዊ’ዩ።  

ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 

መምህር ማእከል ስሕበት ኩሉ 

ንጥፈታት እዩ። ካብ ታሕተዋይ 

ክሳብ ላዕለዋይ ትምህርቲ፡ መምህር 

ዝተዋህቦ ዕማም ብሕጊ፡ መምርሕን ስነ 

ምግባርን ተገዚኡ የሳልጥ። መምህርን 

ትካላት ትምህርቲን እምበኣር ንዅሉ 

ሕግታትን መምርሒታትን መሰረት 

ብምግባር ዝበለጸ ተመሃራይን ዝበለጸ 

ውጽኢትን ንምምዝጋብ ዒላማ ጌሮም 

ይሰርሑ። ብቕዓትን መንፈዓትን 

መምህር ብሉጽ ተመሃራይ ኣብ 

ምፍራይ ወሳኒ ረቛሒ’ኳ እንተ ኾነ፡ 

ውጽኢት ተመሃራይ ኣብ ድሌትን 

ፍታዉን መምህርን ትካላት ትምህርትን 

ከም ዘይውሰን ግና ክስመረሉ ዘለዎ 

ሓቂ እዩ።

ኣብ ጉዕዞ ትምህርቲ ነፍሲ ወከፍ 

ተመሃራይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ነብሰ 

ገምጋም ክገብር ኣድላዪ እዩ። ዝገብሮ 

ገምጋም ብመንጽር ዝገበሮ ወፍሪ 

ግዜ፡ ናይ መጽናዕቲን ምንባብን ጻዕሪ፡ 

ዘዝውትሮ ዲስፕሊንን ነብሰ-ግትኣትን 

ምስ ውጽኢቱ ብምዝማድ ክመዝን 

ክኽእልን ሃጓፋቱ ኣለልዩ ንዝበልጸ 

ውጽኢት ክውጥን ክኽእል ኣለዎ። 

ኣብ መስርሕ እዚ ገምጋም ወለዲ 

ብዓቕሞም ኵነታትን ውጽኢትን ደቆም 

ክከታተሉ እተተኻኢሉ ምስ ትካላት 

ላዕለዋይ ትምህርቲ 

ዝምድና ብምፍጣር 

ገስጋስ ውጽኢት 

ደቆም ብምክትታል 

ኣድላዪ ደገፍን 

ሞራልን ክህቡ 

ትጽቢት ዘይግበረሉ 

ኣይኰነን። ኮለጃት 

ወይ ትካላት 

ላዕለዋይ ትምህርቲ 

ብወገነን ዝበለጽን 

ዝለዓለን ውጽኢት 

ተ መ ሃ ሮ አ ን 

ን ም ም ዝ ጋ ብ 

ከይሰልከያ ክሰርሓ 

ዝግብአን እዩ። 

ብሉጽ ውጽኢት 

ኣብ ዝርእያሉ 

‘ካብ ምንታይ?` 

ትሑት ውጽኢትን 

ምስጓጉን ኣብ 

ዝግሃደሉ ድማ  

‘ስለምንታይ’ ዝብሉ 

ሕቶታት ኣዕጋቢ 

መልሲ ክረኽባሎም ኣድላዪ እዩ። 

ምኽንያቱ እቲ ናይ መወዳእታን ናይ 

ሓባርን ዕላማ ብቑዕ ፍልጠትን ሞያን 

ዝዓጠቐ፡ ኣብ ስራሕ ኣፍራዪ ዜጋ 

ምምልማል ስለ ዝኾነ።  

ተመሃሮ ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን 

ትምህርቶም ብዓወት ምስ ዛዘሙ 

ዝቕጽል መስርሕ ናብ ዝተፈላለያ 

ትካላት ተመዲቦም ናይ ሓደ ዓመት 

ኮማዊ ኣገልግሎት ዝህብሉ ግዜ እዩ። 

እዚ መድረኽ’ዚ ብቐንዱ ተመሃሮ ምስ 

ናይ ስራሕ ዓለም ዝላለይሉ መድረኽ 

እዩ። ተመሃሮ ኣብ ክፍሊ ብክልሰ ሓሳብ 

ዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ቦታ ስራሕ 

ብግብሪ ዝትርጉሙሉ መድርኽ እዩ።  

ነፍሲ-ወከፍ ተመሃራይ ብዝተማህሮ 

ተመዲቡ ከበርክት ዝያዳ ኣድማዒን 

ኣፍራዪን ክኸውን ትጽቢት ዝግበረሉ’ኳ 

እንተ ኾነ፡ ምስ ውሁብ ደረጃ ምዕባለና 

ግና ተመሃሮ ምስ ዝተማህርዎ ዓውዲ 

ተዛማድነት ኣብ ዘለዎን ብዝሒ 

ዓቕሚ ሰብ ዝጠልብን ስራሕ ክምደቡ 

ምርኣይ’ውን ትጽቢታዊን ቅቡልን 

እዩ። እቲ ቀንዲን ኣገዳስን ኣብ 

እንምደበሉ ዓውደ ስራሕ መሃዝነት 

ሓዊስና ኣፍረይቲን ኣድማዕትን 

ምዃን እዩ። ምደባ ኮማዊ ኣገልግሎት 

ግብራዊ ተሞክሮ ዝቕሰሞ መድረኽ 

ጥራይ ኣይኮነን። ሓያል ባህሊ ስራሕ 

እትሃንጸሉ፡ ምስ ላዕለዎትን ታሕተዎትን 

ኣባላት ትካል መምርሒታት ተኸቲልካ 

ዝምድናታት ስራሕ እትምሃረሉ፡ ክብርን 

ኣገዳስነት ግዜ ኣብ ስራሕ እትግንዘበሉ፡ 

ትካላዊ፡ ሓባራዊን ውልቃውን 

ገምጋም ብምግባር መኣዝን ስራሕካ 

እተመዓራርየሉ ወዘተ ዕድል’ውን 

ይኸፍት እዩ።

ተመሃራይ ኮለጅ ትምህርቱ ተመሃራይ ኮለጅ ትምህርቱ 

ዛዚሙ ኮማዊ ኣገልግሎቱ ዛዚሙ ኮማዊ ኣገልግሎቱ 

ንምስልሳል ናብ ትካላት ንምስልሳል ናብ ትካላት 

ክምደብ ከሎ እንታይ ክምደብ ከሎ እንታይ 

ትጽቢት’ዩ ዝግበረሉ? እቲ ትጽቢት’ዩ ዝግበረሉ? እቲ 

ተቐባሊ ትካል’ከ ነቲ ዝምደበሉ ተቐባሊ ትካል’ከ ነቲ ዝምደበሉ 

ኣባል ብኸመይ’ዩ ክቕበሎን ኣባል ብኸመይ’ዩ ክቕበሎን 

ክሕዞን ዘለዎ?ክሕዞን ዘለዎ?

ተመሃሮ ናብ ትካላት ኣብ ዝመደብሉ 

ግዜ፡ ዕቤት ኣፍራይነትን እቶታውነትን 

ትካል ንምዕባይ ልዑል ጻዕሪ ክገብሩ 

ኣለዎም። ኣድላዪ’ዩ ዝበልዎ ባህሊ 

ስራሕ ከተኣታትዉ፡ መሃዝቲን 

ሓሰብቲን ክኾኑ፡ ኣብ ትካል ኣሎ 

ዝብሃል ንኣፍራይነትን ውጽኢታውነት 

ዓጋቲ ዝኾነ ኣሰራርሓታት ብሞያን 

ሞያውነትን ንምቕያር ብትብዓት 

ክዋስኡ የድሊ። ኣብ ክንዲ ልኡማትን 

ተቐበልትን ንጡፋት ተሳተፍቲን 

ፍልጠቶም ኣብ ስራሕ ተርጎምቲን ክኾኑ 

ትጽቢት ዝግበረሎም እዩ። ልዕሊ ኹሉ 

ኣብ ዝምደብሉ ትካል ዋንነት ክስምዖም፡ 

ስለ ዝኾነ ኸኣ ነቲ ትካል ናብ ዝሓሸ 

መጻኢ ንምድያቡ ብትግሃትን ቅንዕናን 

ክሰርሑ የድሊ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ 

እቲ ተቐባሊ ትካል፡ ነቶም ዝምደብሉ 

ኣባላት፡ ብፍሕሹዉ ገጽ ብምቕባል 

ከአንግዶም፡ ምስ ነባራት ኣባላት ትካል 

ከላለይዎም፡ ባህሊን ስነ-ምግባርን ትካልን 

ናይ ስራሕ መምርሒታትን ክላበሱ 

ክሕግዝዎም፡ ኣብ ከድምዕሉ ዝኽእሉ 

ስራሕ ብምምዳብ ብእወታዊ ኣገባብ 

ብቐጻሊ ናይ ስራሕ መአንፈቲ ሓሳብ 

ክህብዎም፡ ንኣበርክቶኦም ልዑል ግምት 

ብምሃብ ክምዕድዎምን ከተባብዕዎምን 

ከም ዝግባእ ምዝኽኻር ጥራይ 

ዘድልዮ ዛዕባ እዩ። እዚ ምስ ዝኸውን 

ከኣ እቶታውነት ክዓቢ፡ ኣፍራይነት 

ክሕይል፡ ትካላዊ ዕቤት ክረጋግጽን 

ኣብ ሃገራዊ ዕቤት ኣበር ክቶ ክህልዎን 

ምቹእ ሃዋህው ክፈጥር ይኽእል። 

ተመሃሮ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ 

ኣብ ቦታ ስራሕ ኮነ ቦታ ትምህርቲ 

ክላበስዎምን ከንጸባርቕዎምን ዘለዎም 

ንብሉጽነት፡ ዓወትን ዕቤትን ወሰንቲ 

ዝኾኑ ተደለይቲ ባህርያትን ክብርታትን 

ኩሉ ግዜ ምስትውዓል ዘድልዮም 

እዮም። ሃገራዊን ሕብረተሰባውን 

ክብርታት ብግቡእ ምግንዛብን 

ምልባስን ንመንነትካ፡ ንህላዌኻን 

ኣበርክቶኻን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ 

ምሉእ ትርጉም ዝህቦ እዩ። ሃገራውን 

ህዝባዊን ረብሓታት ቀዳምነት ምሃብ፡ 

ብልዑል ዲስፕሊን ምምራሕ፡ ሓያል 

ባህሊ ስራሕ ምውናን፡ ብሓድሕዳዊ 

ምክብባር ምጉዓዝ፡ ሓላፍነትካ፡ ግቡእካን 

መሰልካን ብግቡእ ምርዳእ፡ ልዕሊ ኹሉ 

ኸኣ ሓባራዊን ውልቃውን ዕቤት 

ብጻዕርን ስራሕን ጥራይ ዝረጋገጽ 

ምዃኑ ወዘተ ምርዳእን ምግንዛብን 

ኣገዳሲ እዩ። ካብ ኮለጃት ትምህርቶም 

ዛዚሞም ዝወጹ ተመሃሮ ከም ቀለስቲ 

ማሕበረ ቁጠባዊ፡ ባህላዊ፡ ፖለቲካዊን 

ቴክኖሎጂካዊን ምዕባላ፡ ሓላፍነቶም 

ብግቡእ ክግንዘቡ ኣለዎም። ሃገር 

ብፍልጠትን ጻዕርን ምጽማምን ዜጋታታ 

ጥራይ ትህነጽን ትምዕብልን ምዃና 

ካብ ታሪኽ ህዝብታት ዓለም ምምሃርን 

ምዝካርን ኣድላዪ እዩ። ብቐንዱ ድማ 

ታሪኻዊ ድሕረ-ባይታናን ኣመጻጽኣና 

ከም ህዝብን ሃገርን ነዚ ዘረጋግጽ 

እዩ። ብቓልስናን ብመስዋእትናን ሃገር 

ፈጢርና፡ መንነት ሃኒጽና፡ ልዑላውነት 

ኣውሕስና። ነዚ ኒያት’ዚ ተዓጢቕና 

ድማ ቀዳማይ መድረኽ ናጻ ሕርያና 

ኣተግቢርና፡ ናጽነትናን ልኡላውነትናን 

ክዉን ገይርና። 

መስርሕ ህንጸትን ልምዓትን ሃገር’ውን 

ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኹሉን ብጻዕርን 

ስራሕን ፍልጠትን ሞያን ዜጋታት 

ዝሰላሰል ምዃኑ ዘይንቕነቕ እምነት 

ክህልወና ኣለዎ። እዚ’ውን እንተ ኾነ፡ 

መገዲ ህንጸትን ልምዓትን ልሙጽ፡ 

ብድሆታት ዘይብሉ ጌርካ ክውሰድ 

ኣይግባእን። ዘለናዮ ዓለማዊ ስርዓትን 

ክዉንነትን ዕብለላን ስስዐን ዝነገሶ፡ 

ሓያል ንድኹም ዝዕምጸሉ ናብራ 

ባርያን ጊላን እንዕዘበሉ ዘለና ግዜ እዩ። 

ኣብ ከም’ዚ ኩነታት ኣብ ውሽጣዊ 

ዓቕምታትካ ተሞርኲስካ ቀዳምነታትካ 

ሰሪዕካ፡ ዋና ጸጋታትካን ምርጫታትካን 

ኴንካ ምኻድ ክሳብ ክንደይ በዳሂ 

ምዃኑ ዝሓለፈ ተሞክሮ 30 ዓመታት 

ግሁድ ህያው ኣብነት እዩ። 

መንግስቲን ህዝብን ኤርትራ ኣብ 

ጽኑዕ መሰረት ታሪኻዊ ድሕረ-ባይታ 

ረጊጽና ናጻ ሕርያና ንኽይነተግብር 

ክፍሓስ ንዝጸንሐ ውዲት ክንምክት 

ጸኒሕና ኢና። ሕጂ’ውን ዘለና ምርጫ 

ካብ’ዚ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ነዚ ምርጫ’ዚ 

ብምልኣት ክንበቅዕን ከነተግብሮን ግና 

ኩሉ መዳያዊ ንቕሓትና ክብ ክብል 

ክኽእል ኣለዎ። ልዕሊ ኹሉ መንእሰያት 

ክውንነታውያን ክንከውን ኣለና። 

ትጽቢታትና ምስ ክውንነት ከነዛምዶ 

ይግባእ። ምሉእ ሓርነት ሓያል ቁጠባ 

ብምህናጽ’ዩ ዝረጋገጽ። ኣብ ሃገራት 

ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ውልቀ ሰባት’ውን 

ከይተረፈ፡ ካብ ካልኦት እናተጸበኻ 

ሓርነት ኣለኒ ክትብል ኣጸጋሚ’ዩ። 

ቁጠባዊ ህንጸት ድማ ብጻዕሪ፡ ብስራሕ 

ብምርምርን ብምህዞን ጥራይ ዝረጋገጽ 

ምዃኑ ምርዓም ከድሊ እዩ። ቁጠባዊ 

ዕቤትን ምርግጋጽ ኩሉ መዳያዊ 

ሓርነትን ወለዶታት እናተተኻኽኡ 

ዝጭብጥዎ ሸቶ’ዩ። ኩሉ መዳያዊ 

ሃገራዊ ሓርነት ኣብ ነዊሕ ዝረጋግጽ 

ብዙሕ ውረድ ደይብ ዘለዎ መስርሕ 

ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። እዘን ሕጂ 

ብኣብነት እንጠቕሰን ምዕቡላት ሃገራት፡ 

ኣብ ግዚኡ ሓያል ስራሕን ምጽማምን 

መስዋእቲን ከፊለን’የን ኣብ’ዚ ደረጃ 

በጺሐን። ጠምዩ ዝሓድር ሰብ ምርጫ 

የብሉን። ጸጊብና ክንሓድርን ዝለዓለ 

ደረጃ መነባብሮ ክነስተማቕርን 

ፍልጠትን ሞያን ክንዓጥቕ፡ ጻዕራማትን 

ኣፍረይትን ክንከውን ምርጫ ዘይኮነ 

ግድነት እዩ። ናጻ ሕርያና፡ ብፍልጠትና 

ሞያናን ጻዕርናን ከንውሕሶ ናይ ኩሉ 

ግዜ ጭርሖና ክኸውን ኣለዎ።

***

ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ
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“ኣድማሳውነት” ሰብኣዊ መሰላት?ህዝብታት ዓለም ኣብ ታሪኾም፡ 
ባህሎም፡ እምነቶም፡ ማሕበረ-ቝጠባዊ 
ኵነታቶም፡ ዝነብሩሉ ጂኦግራፊያዊ 
ኣከባቢ፡ ወዘተ መሰረት ዝገበረ 
ፍሉይነት ኣለዎም። እዚ ፍሉይነት 
ንኵነታት መነባብሮኦም፡ ክብርታቶም፡ 
ቀዳምነታቶምን ከም ህዝቢ ኣብ 
ኵሉ መዳይ ዝወስድዎ ሕርያን 
ይውስን። ከምዚ ዝበለ ፍሉይነት 
ህዝብታት፡ ብፍላይ ኣብ ትግባረ 
ኣህጉራዊ ሰነዳት ዕሽሽ ተባሂሉ 
ክጕሰን፡ ብድብዱቡ “ሓደ ዓቐን 
ንዅሉ የገልግል” ብዝብል ግጉይ 
ቅማረ “ኣድማሳዊ” እንዳተባህሉ 
ከም መዐየሪ ቅቡልን-ዘይቅቡልን፡ 
ቅኑዕን-ዘይቅኑዕን፡ ጽቡቕን-ሕማቕን 
ሕርያታትን ኣካይዳን ህዝብታትን 
ሃገራትን ክውሰዱ ይረአ። 
ኣድማሳዊ ዝብል መምዘኒ፡ ኣብዚ 

ዘሎናዮ እዋን ምስ ኣህጉራዊ ሰነዳት 
ሰብኣዊ መሰላት ብዝያዳ ተተሓሒዙ 
ይቐርብ። እዞም ኣህጉራዊ ሰነዳት 
ሰብኣዊ መሰላት፡ ከምቲ ዝንገረሎም፡ 
ብሓቂ “ኣድማሳዊ” ድዮም ንዝብል 
ሕቶ ንምምላስ፡ ንታሪኻዊ ድሕረ 
ባይታ ናይዞም ሰነዳት ምውካስ የድሊ። 
ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት 

(Universal Declaration of Hum-
man Rights) ብሓፈሻዊ ባይቶ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 1948 
ዝጸደቐ ሰነድ፡ ከም ቀንዲ ምንጪ 
ናይቶም ድሒሮም ዝሰዓቡ ንሰብኣዊ 
መሰላት ዝምልከቱ ኣህጉራውያን 
ውዕላት ይውሰድ። እዚ ኣዋጅ፡ 
ውጽኢት ናይቲ ኤውሮጳን ኣሜሪካን 
ዘካየዳኦ ኲናት ስዒቡ ዝተኸስተ ዓቢ 
ግህሰት ሰብኣውነት (ሰብኣዊ ክብሪ) 
እዩ። ዋላኳ ኲለን እተን ኣብ ካልኣይ 
ኲናት ዓለም ዝተሳተፋ ሃገራት ነዚ 
ከቢድ ግህሰት ኣብ ምፍጻም ግደ 
እንተ ነበረን፡ እዚ ሰነድ ግን ብዝያዳ 
ውጽኢት ኣተሓሳስባ ናይተን ከም 
ሰዓርቲ ካልኣይ ኲናት ዓለም ኮይነን 
ዝወጻ ሃገራት ምዕራብ እዩ ነይሩ። 
ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት፡ 

ሰለስተ ዓመት ድሕሪ እቲ ኣሜሪካ 
ኣብ ልዕሊ ሂሮሽማን ናጋሳኪን 
ዘካየደቶን፡ ኣብ ሓደ ረፍዲ ልዕሊ 
140,000 ንጹሃት ሰባት ዝቐዘፈን 
ኑክለሳዊ መጥቃዕቲ እዩ ተነዲፉ። እዚ 
ኣህጉራዊ ኣዋጅ ኣብ ዝተዳለወሉ 
እዋን፡ ኣብ ሃገራት ምዕራብ፡ ብፍላይ 
ድማ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ፡ ጸለምቲ ገና 
ከም ምሉኣት ሰባት ይረኣዩ ኣይነበሩን። 
ጸለምቲ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን 
ቍጠባውን መስርሕ ሃገሮም ዝኾነ 
ተሳትፎ ተሓሪምዎም፡ ክሳዕ ኣብ ሓደ 
ቤት መግቢ ይዅን ካልኦት ማሕበራዊ 
ኣገልግሎታት ሃገሮም ንኸይጥቀሙ 
ዝተኣገድሉ ግዜ እዩ ዝነበረ። ኣሜሪካ 
ኣብ ሃገራን ግዳምን ከበድቲ ግህሰታት 
ኣንጻር ሰብኣዊ ክብሪ ትፍጽም 
እኳ እንተነበረት፡ ነዚ “ኣድማሳዊ” 
ብዝብል ዝተገልጸ ኣህጉራዊ ኣዋጅ 
ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምንዳፍን 
ኣብ ምምእካልን፡ ብድሕሪኡ’ውን 
ከም መራሒትን ቀላሲትን ኣምራት 
ሰብኣዊ ክብርታት ኮይና ክትርአ 
ፍጹም ኣየሕነኻን። 
ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት 

ዓለም፡ ዓለምና ብቐጥታ ኮነ 
ብተዘዋዋሪ፡ በቶም ሓይላት መግዛእቲ 
ምዕራብ ትመሓደር ነበረት። ሰነድ 
ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት 
ኣብ ዝተነድፈሉ ኮነ ዝተኸተመሉ 
ግዜ፡ ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 
ዝነበራ፡ 58 ሃገራት ጥራሕ እየን። 

ኣስታት ክልተ-ሲሶ ካብ ሃገራት 
ዓለምና፡ ገና ካብ ትሕቲ ኣርዑት 
መግዛእቲ ስለ ዝነበራ፡ ኣብ ምድላው 
ናይዚ ኣህጉራዊ ሰነድ ዝኾነ ተሳትፎ 
ኣይነበረንን። ንሰነድ ኣድማሳዊ ኣዋጅ 
ሰብኣዊ መሰላት ዝነደፈት ሽማግለ፡ 
ብኤለኖር ሩዝቨልት ዝተባህለት 
በዓልቲ ቤት ናይ ፕረዚደንት ኣሜሪካ 
ነበር ዝተማእከለት ኮይና፡ ክልተ ካብ 
ኣባላት ናይዛ ሽማግለ ጥራይ ነተን 
ብ“ሳልሳይ ዓለም” ዝፍለጣ ሃገራት 
ዝወከሉ ነበሩ። ንሳቶም ድማ ቴዮ 
ፋን ቦቨን ዝበሃል ሆላንዳዊ ንሃገረ 
ሊባኖስ ዝወከለ ከምኡውን ፒ. ሲ. 
ቻንግ ዝበሃል ወኪል ሃገረ ቻይና 
እዮም። እዞም ወከልቲ ዝተባህሉ፡ 
ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዝተማህሩ፡ 
ናይ ምዕራብ ኣተሓሳስባ ዝነበሮም፡ 
ብልክዕ ንባህልን ታሪኽን ዝወክልወን 
ሃገራት ዘንጸባርቕ ስነ-ሓሳብ ዘይነበሮም 
እዮም። በዚ መሰረት፡ ሰነድ ኣድማሳዊ 
ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ክጸሓፍ ከሎ፡ 
ምዕባራዊ ባህልን ስነ-ሓሳብን ምርኩስ 
ዝገበረ እምበር፡ ንኻልኦት ህዝብታት 
ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይነበረን።   
እቲ ካልእ ዘገርም ተቓርኖ ኣድማሳዊ 

ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት፡ መሰረት 
ካልኦት ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሉ 
ከም ዝጸደቐ ሰነድ፡ ንመግዛእቲ ከም 
ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ወሲዱ 
ዘይምዅናኑ እዩ። ኣብ መእተዊ 
ናይዚ ሰነድ ብንጹር ከም ዝተገለጸ፡ 
ደረት ተፈጻምነት ናይዚ ኣህጉራዊ 
ኣዋጅ ኣብ ግዝኣት እተን ኣባል 
ሃገራት ከምኡውን እዘን ኣባል ሃገራት 
ከም ግዝኣተን ገቢተን ኣብ ዝሓዝኦ 
ክፋላት ዓለም ከም ዝኾነ ይገልጽ። 
እዚ ንመግዛእቲ ከም ውሁብ ኵነት 
ዝወሰደ፡ ሕንከት ኣልቦ መበገሲ ኣምር፡ 
እንተላይ ኣብ ዓንቀጽ 2 ናይቲ ሰነድ 
ተደጊሙ ንረኽቦ። ብኻልእ ኣገላልጻ፡ 
ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት 
ንሕሰም (መከራ) ናይቶም ኣብ 
ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበሩ ብሚልዮናት 
ዝቝጸሩ ህዝብታት “ሳልሳይ ዓለም” 
ግምት ዝሃበ ኣይነበረን። ውጽኢት 
ናይዚ ምስሉይነት እምበኣር፡ እቶም 
ኣብዚ ሰነድ ብሰብኣዊ መሰላት፡ 
ዝተገልጹ ኵሎም “መሰላት” ኣብ 
ባይታ ክትግበሩ ኣይረኣዩን። ብፍላይ 
“ሓያላት” ዝበሃላ ሃገራት ምዕራብ፡ 
ክውዕዮም ብማንካ እንክዝሕሎም 
ድማ ብኢዶም ካብ ምብላዕ እዚ 
ኣህጉራዊ ሰነድ ኣይዓገቶምን። 
ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ይኹን ካብ 
ሃገሮም ወጻኢ፡ ነቲ ንሶም “ኣድማሳዊ” 
ዝብልዎ መሰላት ብግህዶ ክግህሱ 
ምርኣይ ንቡር እዩ።
ርሑቕ ከይከድና፡ ኣብ ዝሓለፉ 

ዓመታት ኣብ ዓለምና ዘጋጠሙ 
ፍጻሜታት ጥራይ ምስ እንምልከት፡ 
እዚ “ድርብ መለክዒ” ማዕረ ክንደይ 
ክሳብ ሕጂ ይስረሓሉ ከምዘሎ 
ንምዕዛብ ኣየጸግምን። ቅልውላው 
ለበዳ ኮሮና ምስ ኣጋጠመ፡ እተን 
‘መሰላት ሰባት “ኣድማሳዊን” ምስ 
ሰብ ዝፍጠር ፈጺሙ ዘይገሃስ ኣምርን 
እዩ’ ብምባል ወግሐ-ጸብሐ ዝምድራን፡ 
ንኻልኦት ሃገራት ከኣ ብግህሰት 
መሰላት ክጥቕና ጸሓይ ዝዓርበን ዝነበረ 
ሃገራት ምዕራብ፡ ነቲ “መሰረታዊ” 
እንዳበላ ዝንየታሉ መሰላት ከይተረፈ፡ 
“ንሃገራዊ ድሕንነትናን ህላወናን 
ኣገዳሲ እዩ” ኢለን ክግህሳ ዓይነን 
ኣይሓሰያን። መሰል ምእካብ፡ መሰል 

ምንቅስቓስ፡ ሓሳብካ ምግላጽ ኮነ 
ካልኦት “መሰረታውያን” ዝበሃሉ 
መሰላት “ከቶ ዘይገሃሱ” ተባሂሎም 
ንዓመታት ከም ዘይተዘመረሎም፡ 
ብሓደ ረፍዲ ክጉሰዩ ተራእዮም። 
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ መንጎ ሩስያን 
ዩክሬንን ኲናት ምስ ተባርዐውን፡ 
ሃገራት ምዕራብ ነቲ “ዘይገሃስ” 
እንዳተባህለ ዝግለጽ “ሓሳብካ ናይ 
ምግላጽ መሰል” ብኽቱር ደሪተን፡ 
ማዕከናት ዜና ሃገራተን፡ ነቲ ኲናት 
ዝምልከት ዘቃልሕኦ ሓበሬታ ክግድባ 
ተራእየን። ብኣንጻሩ፡ ካልኦት ሃገራት፡ 
ንሃገራዊ ድሕነተን ኮነ ጸጥታአን 
ኣብ ግምት ኣእትየን ንገለ ካብዞም 
“ኣድማሳውያን” ዝበሃሉ መሰላት 
ምስ ዝጥሕሳ ወይ ዝድርታ፡ ኣብ 

ልዕሌኤን ዘጋጥም ናይ ስይጠና 
ዘመተን ጸቕጥን ደረት ኣልቦ እዩ። 
እዚ ድማ፡ ንፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን 
ቍጠባዊ ልኡላውነት እዘን ሃገራት 
ብንጹር ዝጥሕስን፡ ኣገልግሎት 
ናይቶም “ኣድማሳዊ” እንዳተባህሉ 
ዝግለጹ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት 
ብቐንዱ መተግበሪ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ 
እዘን “ሓያላን” ሃገራት ምዕራብ 
ምዃኑ ብንጹር የመልክት።  
ክብ ኢሉ ኣብዚ ጽሑፍ ከም 

ዝተገለጸ፡ ምዕራባዊ ፍልስፍና 
ዝተኸተለ ኣምር “ኣድማሳውነት”፡ 
ንታሪኽን ባህልን ካልኦት ህዝብታት 
ፈጺሙ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይነበረን። 
ከም ቀንዲ መርኣያ ድሩትነት ናይዚ 
ሰነድ ዝውሰድ፡ ኣቐድም ኣቢሉ ከም 
ዝተገለጸ፡ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ 
መሰላት ንመግዛእትን ዕብለላን 
ኣህዛብ፡ ከም ግህሰት ሰብኣዊ መሰል 
ወሲዱ ዘይምዅናኑ እዩ። ብካልኣይ 
ደረጃ፡ ብመሰረት እዚ ሰነድ፡ ኣምር 
ሰብኣውነት (ሰብኣዊ መሰላት) 
ኣብ ፍጹም ውልቃውነት ምርኩስ 
ዝገበረ ምዕራባዊ ኣተሓሳስባ ምዃኑ 
እዩ። ከም ወጽኢቱ፡ ብሕላገታት 
ሓባራውነትን ብዙሕነትን ዝልለ 
ህዝብታት ኣፍሪቃ፡ ኤስያን ደቡብ 
ኣሜሪካን በዚ “ኣድማሳዊ” ሰነድ ከም 
ዝጽቀጥ ተገይሩ።
ብኣንጻር ናይዚ ኣብ ላዕሊ 

ዝተጠቕሰ፡ ሰብኣዊ ክብረት ከም 
ኣምር፡ ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎን፡ ኣብ 
መሰል ውልቀ-ሰባት ጥራይ ዝድረት 
ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ። ሰብኣዊ 
ክብረት ክበሃል ከሎ ከም ኵሎም 

መሰረታውያን መትከላት ሓባራዊ 
ውርሻ ኵሉ ሰብኣዊ ፍጡር ምዃኑ፤ 
ከም መግቢ፡ መጽለሊ፡ ክዳን፡ ክንክን 
ጥዕና፡ ትምህርትን ኣዕጋቢ ስራሕ 
ዝበሉ መሰረታውያን ድልየታት 
ምምላእ ከም ዘመልክት፡ ንምኽባር 
ሰብኣዊ ክብረት ካልኦት ሰባት ከም 
ዘጠቓልልን፡ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ 
ስድራቤት፡ ከባቢ፡ ሕብረተሰብን ሃገርን 
ዘለዉ ዝምድናታት ዘማእዝንን፡ ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ቅቡላት 
ንዝኾኑ ባህርያት ማለት እሙን፡ 
ውፉይ፡ ጻዕረኛ፡ ትሑት፡ እሩም ምዃን 
ከም ዘጠቓልል ምርዳእ የድሊ። 
“ሓያላን” ሃገራት ምዕራብ ብሳዕቤን 

ናይቶም ዘካየድኦም ተኸታተልቲ 
ኲናት ዓለም ሓኒኸን ዝደረሳኦም 

ሰነዳት ቅድሚ ምውጻኦም፡ ህዝብታት 
ዓለም ንመሰላትን ግቡኣትን 
ዜጋታቶም ዝገልጹ፡ ንዓኣቶም 
ዝመስሉ ሕጋጋት ብምድላው ይናበሩ 
ነይሮም። ኣብ ውሽጦም ዝርከቡ 
ብዕድመ፡ ጾታ፡ እምነትን ማሕበራዊ 
ቦታን ዝፈላልዩ ውልቀ-ሰባት ሓባራዊ 
መንነትን ባህልን ብምፍጣር ንወዲ 
ሰብ ዘኽብር ኣካይዳ ጸኒሕዎም። 
ከምቲ ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ ዝፍለ፡ 
ክብርታትን ባህልን ሕብረተሰባት 
ድማ ክፈላለ ግድን ኢዩ። እዞም 
ባህልን ክብርታትን፡ ነቲ ሕብረተሰብ 
ከም ሓደ ዝተፈልየ ኣካል መንነት 
ዘውህቡዎ ክኾኑ ከለዉ፡ ኣባላት ናይቲ 
ሕብረተሰብ ከኣ ብክብርታትን ባህልን 
ሕብረተሰቦም ተመልሚሎም ውሁድ 
ሓባራዊ መንነት ይሕዙ። ስለዚ፡ ሓደ 
ውልቀ-ሰብ ውዱዕ ዝኾነ መንነት 
ሒዙ ንኽዓብን ንሕብረተሰቡ ከኣ 
ከርብሕን ኣብዞም ክብርታት መሰረት 
ዝገበረ ሰብኣውነቱ ተሓልዩ ይነብር። 
ሓደ ሕብረተሰብ ቀጻልነቱ ኣውሒሱ 
ንኽቐውም፡ ባህሉን ክብርታቱን 
ክዕቅብ ግድነታዊ እዩ። ንባህሉን 
ክብርታቱን ዘዕኑ ተግባራት ምስ 
ዘፍቅድ ግና፡ ህላውነት ዝህቦ ሰራውር 
እንዳተበትከ፡ ሓባራዊ መንነቱ የጥፍእ፡ 
ከም ሕብረተሰብ ዝነበሮ ስጡምነት 
ይዝረግ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ ህላውነቱ 
ከይተረፈ ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣቱ። 
ሓደ ውልቀ-ሰብ ሰብኣዊ ክብረቱ 
ክሕሎ፡ ከምኡ’ውን ውሽጣዊ ዓቕሙ 
በርቢሩ ብብሉጽነት ንኽወጽእ፡ 
በቲ ናይ ሕብረተሰቡ ክብርታት 
ክምልመል ይግባእ። ካብዚ ወጻኢ፡ 

ክብርታት ሕብረተሰብ ብዘየገድስ፡ 
ብዝደለዮ መንገዲ ክጓዓዝን ዝደለዮ 
ውሳነታት ብዘይ ቀይዲ ንኽውንስ 
ደገፍ ሃገር’ውን ዝወሃቦ እንተኾይኑ፡ 
እቲ ሰብ ክብርታትን መንነትን 
ዘጥፍአ፡ መጻኢኡ ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ 
ሰብ ይኸውን። በዚ ድማ ኢዩ፡ 
መሰላት ጥራይ እንዳሕቈፈ ግቡኣት 
ግና ዘየሰክም ሕብረተሰብ፡ ብቝዕ ዜጋ 
ከፍሪ ዘይክእል። 
ክብርታት ሕብረተሰባት ዝተፈላለዩ 

ብምዃኖም፡ ሃገራት ንክብርታት 
ሕብረተሰብ ብዘማእከለ ናይ 
ዜጋታተን መሰልን ግዴታን ክሰርዓን 
ከመሓድራን ይግባእ። ኣህጉራዊ 
ይዅን ሃገራዊ ሕግታት ምስ ሓቅን 
ክውንነትን ሕብረተሰብ ተሳንዮምን 
ንኵሉ መዳያዊ ምዕባለታት ኣብ 
ግምት ምስ ዘእትዉን ውጽኢታዊ 
ይዀኑን ኣብ ዕብየት ሕብረተሰብ 
ከኣ ርኡይ ተራ ይህልዎምን። ካብዚ 
ሓሊፉ፡ ገበርዎ ኢልካ ምስ ክውንነትካ 
ንዘይከዱ ክብርታት ከተተግብር 
ምፍታን፡ ክትኵሓል ኢልካ ዓይንኻ 
ካብ ምንቋር ዘይፍለ ጐዳኢ ፈተነ 
ጥራይ እዩ ዝኸውን።  
ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ሓደ 

ሰብ ንውልቍ ዘይኮነ፡ ምስ ስድራቤቱ 
ከምኡ’ውን ሕብረተሰቡ ተኣሳሲሩ እዩ 
ዝዓቢ። በዚ ድማ፡ በቲ ሕብረተሰብ 
ዝውንኖ ባህልን ክብርታትን 
ተመልሚሉ ንኽዓቢ ዕድል ይህቦ። ስለዚ 
ድማ ኢዩ ህዝቢ ኤርትራ፡ መንነቱን 
ክብረቱን ዓቂቡ ህላውነቱን ቀጻልነቱን 
ኣውሒሱ ዝርከብ። መንግስቲ ኤርትራ 
እውን፡ ነዚ ክብርታት ንኽዕቀብ 
ብምሕላን፡ ሕጋጋት ሃገረ ኤርትራ 
ምስ እዋናውነት ብምስናይ፡ ንባህሊ፡ 
መንነትን ክብርታትን ሕብረተሰብና 
ንኸንጸባርቝ ከይበኾረ ዝጽዕት ዘሎ። 
ምኽንያቱ፡ ህላወናን መንነትናን 
እነውሕሰሉ እንኮ መንገዲ ንሱ ጥራይ 
ስለ ዝኾነ።

ብምኽንያት ቅነ-ሕጊ 2ይ ዓመት፡ ብምኽንያት ቅነ-ሕጊ 2ይ ዓመት፡ 
ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዳለወ ዓንቀጽብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዳለወ ዓንቀጽ

ሎሚ ኣብ ERI-TV 
ሰዓት     መደብ

12፡00   ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55   ዉድድር ሓፈሻዊ 
          ፍልጠት ቡያ 48 ክፋል
13፡30   (ዜና ዓረብ)
13፡40   ዕላል ጥበባት   
14፡20   TECH IN-SIGHT
14፡50   DOCUMENTARY
15፡20   ፓኖራማ
16፡00   ናትራን 1ይ ክፋል
17፡00   ዜና (ትግርኛ)                                                                       
17፡15   ደርፊ  
17፡30   ዜና (ዓረብ)                                                                            
17፡40   ናትራን 2ይ ክፋል
19፡15   ፊዮሪና             
20፡00   ዜና (ትግረ)
20፡15   ዕላል ምስ ሰኣላይን 
          ዳይረክተርን 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 መጋቢት 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.169

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

ወ/ት ሰሳይት ኣስመሮም ገብረዝጊኣብሄር 
ምባል ተሪፉ፡ ሲልቫና ኣስመሮም 
ገብረዝጊኣብሄር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ኣቶ ኣሸብር ገብረመስቀል፡ ኣደይ ኣረጋሽ 
ኪዳነ ትርፈ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 7 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሳምያ በየነ ጳውሎስ፡ ወኪል ወ/ሮ 
ሓዳስ ተስፋ ዘወልዲ፡ ኣቦይ በየነ ጳውሎስ 
እልፈን ኣደይ ቅድስቲ ዑቕባሚካኤል 
ኣድጎይን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ወ/ሮ ዘይነብ ዑስማን ጀሃር ፡ተጸዋዒት 
ወ/ሮ ሙና ሓቢብ ኣደምኑር ናይ ውክልና 
ምስራዝ ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን7/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

መሰለ ሃይለ ሓጎስ፡ ስም ኣደይ ጻዕዳ በላይ 
በየነ ምባል ተሪፉ፡ ጻዕደይ በላይ በየነ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ዮርዳኖስ ተኽልኣብ ገብረኣምላክ ምባል 
ተሪፉ፡ ሓረጉወይኒ ተኽልኣብ ገብረኣምላክ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ፍርቱና መንግስቱ ፍስሃየ 
ምባል ተሪፉ፡ ትምኒት መንግስቱ ፍስሃየ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ፍትለወርቅው ጸጋይ 
ክንፈ ምባል ተሪፉ፡ ዓንባቢት ጸጋይ 
ክንፈ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ወልደምህረት ጸጋይ ክንፈ ምባል ተሪፉ፡ 
ቢንያም ጸጋይ ክንፈ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23  ኣብ 
ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።
  
ወ/ሮ ነብያት ኣሰፋ ገብረስላሴ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣቶ ያጨም ቀሺ ተኪኤ ሃብተማርያም፡ 
ካብ ወርሒ 06/2009 ካብ ገዛ ምስ ወጸ 
ክሳብ ሕጂ ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ጥፉእ 
ተባሂሉ ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ 7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሩፍታ ዜናዊ ወልደሚካኤል 
ምባል ተሪፉ፡ ሜሎን ዜናዊ ወልደሚካኤል 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/4/23  ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።  

ትሕቲ ዕድመ ጽገወይኒ ገብረመስቀል 
ብርሃነ ምባል ተሪፉ፡ ኣስመረት 
ገብረመስቀል ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ፈቨን ገብረትንሳኤ እዮብ 
ምባል ተሪፉ፡ ዮርዳኖስ ገብረትንሳኤ 
እዮብ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን 7/4/23  ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ትሕቲ ሜሮን ገ/ክርስቶስ ገ/ማርያም ምባል 
ተሪፉ፡ ሮቤል ገብረክርስቶስ ገብረማርያም 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን 7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ። 

ልዋም ተስፋማርያም ተስፋሚካኤል ምባል 
ተሪፉ፡ ሓረጉ ተስፋማርያም ተስፋሚካኤል 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን 7/4/23  ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ሱዛና መንግስቱ ፍስሃየ 
ምባል ተሪፉ፡ ምቾት መንግስቱ ፍስሃየ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን 7/4/23  ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ለተብርሃን ሓጎስ ኣስጎዶም 
ምባል ተሪፉ፡ ዮርዳኖስ ሓጎስ ኣስጎዶም 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን 7/4/23  ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ዮናታን ተኽሎም 
ገብረክርስቶስ ምባል ተሪፉ፡ ስምኦን 
ተኽሎም ገብረክርስቶስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን 7/4/23  ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰሞሞ ዓዲ 
ዃላ

ኣቶ ክፍለ ገ/ማርያም ባይሩ፡ በዓልቲ ቤተይ 
ወ/ሮ ሮዚና ሃብተሚካኤል ዓንደሚካኤል 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 1ጓላ ድማ ወራሲት ምዃና 
ይረጋገጸላ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ወ/ሮ ኑርዓይኒ ዓብዱ ሓሰን፡ በዓል ቤተይ 
ያሲን ሳልሕ ጀሃር ኣብ 2007 ዓ/ም 
ካብ ገዛ ምስ ወጽአ ደሃይ ስለዘይብሉ፡ 
ጥፉእ ተባሂሉ ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ድማ

ኣቶ ተስፋሞንቆርየስ ቀሺ ስለጼን ካፍል፡ 
ኣቦና ቀሺ ስለጼን ካፍል ዑቕባዝጊን 
ኣዴና ድምቃ ዑቕባሚካኤል ካሕሳይን 
ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ኣብ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ሃብቲ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ወ/ሮ ትወን ፍትዊ ሰለሙን፡ ትሕቲ ዕድመ 

ጓለይ መርሃዊት ጠዓመ መስፍን ምባል 
ተሪፉ፡ ራህዋ ጠዓመ መስፍን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣሌክሳንደር ኣብርሃለይ በርሀ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣሌክሳንደር ኣብርሃም በርሀ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን7/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ሰንዓፈ

ፍስሃጽዮን ግርማይ ኣርኣያ ምባል ተሪፉ፡ 
ተስፋጽዮን ግርማይ ኣርኣያ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን27/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ 
ሰንዓፈ

ወ/ሮ ቅዱሳን ሃይለ ባይሩ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣብርሃም ሃይሉ ገብረ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ 
ምስ 7 ደቀይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገንዘብ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

ወ/ሮ ምልእተ ዘርኣይ ገብረ፡ ተጸዋዕቲ 
ወረ/ነፍ ቀሺ ሰለሙን ሃብተጽዮን 1.ወ/ሮ 
ሚዛን ቀሺ ሰለሙን 2.ወ/ሮ ትዕበ ቀሺ 
ሰለሙን 3.ኣቶ ተኽለማርያም ቀሺ 
ሰለሙን 4.ኣቶ ሳሙኤል ቀሺ ሰለሙን  
5.ወ/ሮ ሳባ ቀሺ ሰለሙን  6. ወ/ሮ 
ዮዲት ቀሺ ሰለሙን ናይ ምቅሊት ውርሻ 
መዝገብ ከፊታ ስለዘላ፡ ን6/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ።

ወ/ሮ ለተኣምላክ በራኺ ኣረይ፡ ሓወይ 
በራኺ ኣረይ ናይ ኣእምሮ ጸገም ስለዘለዎ፡ 
ዘይብቑዕ ምዃኑ ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከረን

ኣቶ ክፍለማርያም ኪዳነ ህዳድ፡ ኣቦና 
ኪዳነ ህዳድን ኣዴና ለተገርግሽ ማሕሙድ 
ተስፋይን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ 
ኣቑርደት

ወ/ሮ ሰሚራ ስዒድ ማሕሙድ፡ ካብ ተጸዋዒ 
ኣሕመድ ሳልሕ ያሕያ ዝወለድኩዋ 
ቆልዓ ቀመር ኣሕመድ ሳልሕ ዝተባህለት፡ 
ብሞግዚት ባዕለይ ከዕብያ ስለዝደለኹ፡ 
ኣቦ ጓለይ ኣሕመድ ሳልሕ ያሕያ ኣብ 
ሞግዚት ክፍርመለይ ስለዝበለት፣  ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን31/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍለጥ።

ወ/ሮ ፌሩዝ ስዒድ ዓብደላ፡ ተጸዋዒ ኣቶ ተ/
ልደት ሓጎስ መሓሪ ካብ ወርሒ 11/2021 
ዓ/ም ካብ ገዛ ምስ ወጽኤ ክሳብ ሕጂ ደሃዩ 
ስለዘይብለይ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ይጸዋዓለይ ስለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን6/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ባረንቱ

ወ/ሮ ኣሉደ ኣሽኩ፡ በዓል-ቤተይ 
ኢብራሂም ኣንዱ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
2 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣሮው ዓብደላ፡ በዓል-ቤተይ 
ሑሴን ተካሲ ኮሺ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
9 ደቁ ጥራይ ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ጽንዓት ገብረእግዚኣብሄር ዑ/
ሚካኤል፡ ኣቦይ ገብረእግዚኣብሄር ዑ/
ሚካኤል ዓንዱ ስለዝተሰወአ፡ 8 ደቁ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ሽዕብ ሰውራ 
ዓዲ ዑመር ተሰነይ

ከሳሲ መብራህቱ ዘርእሰናይ፡ ተኸሳሲት 
ደናይት መብራህቶም፡ በዓልቲ ቤትኪ 
ናይ ሓዳር ክሲ ኣቕሪቡልኪ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን19/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ 
ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍለጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞ/ጋሽ/ባርካ 
ሻምብቆ

ከሳሲ ኣቶ ጸጋይ ፍስሃ ኣብርሃ፡ ተኸሳሲ 

ኣቶ ኢያሱ ሃብተማርያም ገብረሚካኤል 
ብጉዳይ ውዕል መሸጣ ማኪና ቶዮታ 
ስርሓት ጃፓን ቁ/ሰሌዳ Er 1-05698 
ቁ/ጽ ቻሲ 0026258 ዝኾነት ብዕለት 
26/09/2015 ናይ ዝነበረ ምትሕልላፍ 
ስም ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን19/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍለጥ።

ሳይሞን ኣምበሳጀር ተስፋማርያም 
ምባል ተሪፉ፡ ሳምኤል ኣምበሳጀር 
ተስፋማርያም ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ክብሮም ኣብርሃም ዘርኢት፡ ስም 
ኣደይ ሊያ የውሃንስ ማሉ ምባል ተሪፉ፡ 
መስቀላ ተስፋማርያም ካልብ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ለተንክኤል ተኽላይ ገብረማርያም 
ምባል ተሪፉ፡ ዲያና ተኽላይ 
ገብረማርያም ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን31/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀይሕ 
ባሕሪ ዓሰብ

ሰላማዊት ሃብተ ገረመ ምባል 
ተሪፉ፡ ሰላም ሃብተ ገረመ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን14/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣነ ኣስመላሽ ገብረገርግስ ሓምቢር ዝተበሃልኩ፡ ብሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን 
ክፍሊ መሬት ዝተመዝገበ ኦርጂናል ምስክር ወረቐት ምርሒት ጤሳ ቁ.011793 
ብዕለት 04/12/2013 ዝተወሃበኒ ሰነድ ስለ ዝጠፍኣኒ፣ ረኺበዮ ወይ ብዕዳ 
ሒዘዮ ዝብል እንተሎ ብቑጽሪ ተሌፎን 07140472 ክሕብረኒ፡ እንተዘይኮይኑ፡ 
መተካእታኡ ክወሃበኒ ክሓትት ምዃነይ እገልጽ። 

ኣቶ ኣስመላሽ ገብረገርግስ ሓምቢር

ሓራጅ 

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ኣሕመዲን ዒሳ ኣሕመድን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ልዑል 
ነጋሽ ወልደማርያምን ዝተፈጥረ ክርክር፡ ኮ/ቤ/ፍ ማይ ተመናይ ንብረት ብፍ/በ/ዕዳ 
ዝኾነት ቮልክስ ዋገን ቁ/ሰሌዳ ER- 1-00196  ናይ ገዛ ማኪና ብሓራጅ ክትሽየጥ 
ኣዚዙ። እዛ ዝተጠቐሰት ማኪና፡ ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 22,000,00 ናቕፋ (ዕስራን 
ክልተን ሽሕን ናቕፋ) ተገሚታ ኣላ። ስለዚ፡ ናይዛ ዝተጠቕሰት ማኪና ኣብቲ ዝግበር 
ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ፡ ብስም ፈ/ፍርዲ C.P.O  ካብ ዝቐረበ ግምት 1/4 ኣስሪሑ 
ወይ ተጠራቓሚ ሕሳብ (ደብተር) ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል ሒዙ ብምቕራብ 
ክወዳደር ይኽእል። ተወዳዳሪ ቅድሚ ዕለት ጨረታ 5+ ናይ ስራሕ መዓልታት ዘሎ፡ 
ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብፊደልን ኣሃዝን ብፖስታ ዓሺጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቤ/ጽ/ፈ/
ፍርዲ ቁ/62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ። ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ/65 ቀሪቡ ይውከስ። 
ነታ ማኪና ክርኢ ዝደሊ ድማ ኣብ ማይ ተመናይ ጎደና ዓዲ ኣቤቶ 114-1 ፊት 
እንዳ ባኒ ዑቕባሚካኤል፣ ተወሳኺ ድማ ኣብ ጎኒ ሆስፒታል ብርሃነ ዓይኒ። ዝቃወም 
እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት-ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ ኣየቋርጽን። 

ቦታ-ጨረታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/27 
ዕለት ጨረታ፡ 13/4/2023 

ሰዓት ጨረታ፡ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ 

 ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ብስም ኣቶ ግደይ ተኽልማርያም ሃብተጽዮን ብቁ/ምርሒት 
መሬት 09541 ብመወከሲ ቁጽሪ 6020401000226 ኣብ ዞን 2 ፕሎት 21 
ፓርሰል “ዲ” ናይ ዝተመርሐ ናይ ከተማ መሬት ሊዝ ስለዝጠፍኣኒ፡ ብዕዳ ሒዘዮ 
ወይ ረኺበዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ ተሌፎን 07166816 (ሃብቶም ኢልኩም 
ክትሕብሩኒ)። እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት መተካእታ ክሓትት 
ምዃነይ የፍልጥ። 

ወ/ሮ ኣበባ ኣብርሃ ተኽሉ



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
16 መጋቢት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.169

“ሉካኩ፡ ናብ ቸልሲ ክምለስ እዩ” ማሮታዋና ፈጻሚ ስራሕ ኢጣልያዊት ክለብ 
ኢንተር ሚላን - ጁሰፐ ማሮታ፡ ብልቓሕ 
ምስኦም ዝጻወት ዘሎ - ሮመሉ ሉካኩ፡ ኣብ 
ዝመጽእ ክራማት ናብ ኣደ ጋንታኡ ቸልሲ 
ክምለስ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
 ቤልጁማዊ ወዲ 29 ዓመት - ሉካኩ፡ 

ኢንተር ሚላን፡ ኣብ ዓመተ-ስፖርት 2020-
2021 ተዓዋቲት ዋንጫ ሰሪ’ኣ ክትከውን 
ከላ መሪሕ ተራ ምጽዋቱ ኣይርሳዕን። ኣብቲ 
እዋን ድሕሪ ዘርኣዮ ሰሓቢ ምንቅስቓስ 
ድማ፡ ብ98 ሚልዮን ፓውንድ ካብ 
ኢንተር ሚላን ናብ ቸልሲ ምስግጋሩ 
ይዝከር። ይዅን’ምበር፡ ዝተገብረሉ ትጽቢት 
ክምልስ ብዘይምኽኣሉን ልዕሊ ዓቐን ክጋደል 
ብምቕሳቡን፡ ዝሓለፈ ክረምቲ ብልቓሕ 
ደጊሙ ናብ ኢንተር እዩ ተመሊሱ። 
 ሉካኩ፡ ናብዛ ናይ ከተማ ሚላን ክለብ 

ድሕሪ ምምላሱ እውን፡ ብሰንኪ ተደጋጋሚ 
መስበርቲ ብርክት ዝበሉ ግጥማት ክኸስር 
ተቐሲቡ እዩ። ልዕሊ ሚዛን ኮይኑ ምህላዉ 
ዝግለጽ እዚ ኣጥቃዓይ፡ ብሰሪ መጉዳእቲ 

12 ናይ ሊግ ግጥማት ክኸስር ተገዲዱ 
እዩ። ዋላ’ውን፡ ካብ ናይ ተሃድሶ ግዜ 
ተመሊሱ ኣብ ዝተሰለፈሉ እዋን፡ ከምቲ 
ዝድለ ኣድማዒ ክኸውን ኣይተራእየን። 
ብሓፈሻ ከኣ፡ ዛጊት ተሰሊፉሎም ኣብ ዘሎ 
17 ዝተፈላለዩ ግጥማት፡ ሰለስተ ናይ ሰሪ’ኣ፡ 
ክልተ ከኣ ናይ ሻምፕዮንስ ሊግ ብድምር 
ሓሙሽተ ሸቶታት ጥራይ እዩ ኣመዝጊቡ 
ዘሎ።   
 ኣብዚ እዋን ናይ ልቓሕ ግዜኡ የብቅዕ 

ብምህላዉ ከኣ፡ “ቀዋሚ ተጻዋታይ ኢንተር 
ይኸውንዶ ወይስ ናብ ቸልሲ ይምለስ” 
ዝብል ዛዕባ ኣልዒሉ ይርከብ። ኢንተር 
ናብ ፖርቱጋል ተጓዒዛ ኣንጻር ፖርቶ ኣብ 
ዝገጠመትሉ ምሸት ግና፡ ዋና ፈጻሚ ስራሕ 
ናይዛ ጋንታ - ጁሰፐ፡ መጻኢ ሉካኩ ግልጺ 
ገይሩ ኣሎ።
 ንሱ፡ “እቲ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ናይ ሓደ 

ዓመት እዩ ነይሩ። ስለ’ዚ፡ በቲ ዝገበርናዮ 

ስምምዕ መሰረት፡ ኣብ ሰነ 30 ሉካኩ ናብ 
ቸልሲ ክምለስ እዩ።” ኢሉ። “በፐ” ዝብል 
ቅጽል ስም ዘለዎ ጁሰፐ ቀጺሉ፡ “እዛ ወቕቲ 
ዘይትጽቢታዊት እያ ነይራ። ንዓና ዘጋጠመና 
ጸገም፡ ንኻልኦት ናብ ዋንጫ ዓለም ተጻወትተን 
ዝሰደዳ ክለባትን ተጻወትቲን ኣጋጢምዎም 
እዩ። ሉካኩ ሓደ ኣብነት እዩ። ንሱ፡ ብዝግባእ 
ብሉጽ ኵዕሶ ክጻወት ዘኽእሎ ኣካላዊ 
ኣቃውማ የብሉን። ሕጂ’ውን፡ ንዓመታት 
ክንርእዮ እንደሊ ብቕዓት ኣይሓዘን ዘሎ። 
ብዘይካ’ኡ፡ ማርሴሎ ብሮዞቪች እውን፡ እቲ 
ንፈልጦ ብሮዞቪች ኣይኮነን ዘሎ።” ክብል፡ 
ብቕዓቱ ጎዲሉ ምህላዉ ሓቢሩ።   
 ጁሰፐ፡ ቅድሚ ሰለሰት ሳምንቲ’ውን፡ ኣብ 

ኣቃውማን ሚዛን ሰብነትን ሉካኩ ዘለዎ 
ርእይቶ ደርጒሑ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ኢንተር 
ኣብ ሜዳኣ ንፖርቶ ዓዲማ ዘካየደቶ ናይ 
ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ሻምፕዮንስ ሊግ፡ ሉካኩ 
ካብ ፈለማ ዘይተሰለፈሉ ምኽንያት ኣብ 

ዝተሓተሉ፡ “103 ኪሎ ግራም እዩ ዝምዘን 
ዘሎ። 100 ሚእታዊት ከኣ፡ ብቑዕ ክህልው 
ኣለዎ - ዛጊት ግን ኣይኮነን። ብዘይካ’ዚ፡ ናብ 
ዝለዓለ ደረጃ ክምለስ ኣለዎ።” ኢሉ ነይሩ። 
ሮሜሉ፡ ኣብታ ጸወታ ተቐይሩ ብምእታው፡ 
ንመዐወቲት ሸቶ ምምዝጋቡ ይዝከር።

 ሰሉስ ምሸት ናብ ፖርቱጋል ዝተጓዕዘት 
‘ነራዙሪ’ ዝብል ቅጽል ስም ዘለዋ ኢንተር፡ 
0ብ0 ምፍልላያ ይዝከር። ይኸን’ምበር፡ በታ 
ሉካኩ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ዘቑጸረላ እንኮ 
ሸቶ ናብ ርብዒ ፍጻመ ሓሊፋ ኣላ። በዚ 
ድማ፡ እዛ ጋንታ፡ ድሕሪ 12 ዓመታት ናብዚ 
ደረጃ ክትበጽሕ በቒዓ። ሉካኩ፡ ኣብዛ ግጥም 
ንኢዲን ዜኮ ቀይሩ እዩ ኣትዩ።

ጓርድዮላ፡ ንናፖሊ የድንቕ

ዓላሚ ማን ሲቲ - ፐፕ ጓርድዮላ፡ 
ንኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ዘለዎ ኣድናቖት 
ድሕሪ ምግላጽ፡ ንቅዲ ጸወታኣ፡ ምስ ናይ 
ኣርሰናል ከነጻጽሮ ተሰሚዑ። 
 ንሱ፡ ብዛዕባ ቅዲ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ 

ኢጣልያ ኣብ ዝተሓተሉ፡ “ምናልባት ናፖሊ 
ኣብዛ ዓመት እታ ዝበለጸት ክለብ ኤውሮጳ 
ክትከውን ትኽእል እያ። ብመንጽር ቅዲ 
ጸወታ ከኣ፡ ምስ ኣርሰናል ቅርበት ኣለዋ።” 
ድሕሪ ምባል፡ “ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት 
ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ብዘይካ ናፖሊ - 
ኤሲ ሚላንን ኢንተር እውን ኣለዋ። ክልቲአን 
ብቑዓት እየን።” ኢሉ። 
 ብዘይካ’ዚ፡ ጓርድዮላ፡ “ኣብ ፕሪመር ሊግ፡ 

ኢጣልያዊ ዓላሚ ኣለና - ሮበርቶ ዲ ዘርቢ 

ከኣ ይበሃል። ንሱ፡ ኣብ ኵዕሶ እግሪ እንግሊዝ 
ብዙሕ ነገራት ይቕይር ኣሎ። ዝድነቕ ጸወታ 
ከኣ እዩ ዝጻወት።” ክብል፡ ኣብ ልዕሊ’ዚ 
ዓላሚ ብራይቶን ዘለዎ ኣድናቖት ገሊጹ።
 እዚ እስጳኛዊ፡ ኣብ ናይ ጸወታ ግዜኡ 

ካብ ባርሴሎና ድሕሪ ምውጽኡ፡ ናብ ሊግ 
ኢጣልያ ብምምራሕ ንክለባት ብረሽያን 
ሮማን ሓደ ሓደ ዓመት ተጻዊቱለን እዩ። 
ይዅን’ምበር፡ ናብ ኢጣልያ ከም ኣሰልጣኒ 
ክትምለስ ዲኻ? ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተሉ፡ 
“ከም ዝመስለኒ፡ ናብ ኢጣልያ ኣብ ክንዲ 
ንምስልጣን ንምዝንጋዕ ክኸይድ እየ 
ዝመርጽ።” ክብል መሊሱ። ጓርድዮላ፡ ምስ 
ሲቲ ዝኣተዎ ውዕል ኣብ ሰነ 2025 እዩ 
ዘብቅዕ።

ቅያ ሃላንድኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ ማን ሲቲ - ኢርሊን 
ሃላንድ፡ ሰሉስ ምሸት ጋንታኡ ንኣርቢ ሌፕዚግ 
ዓዲማ 7ብ0 ኣብ ዝደሃኸትሉ ጸወታ፡ ሓሙሽተ 
ሸቶታት ብምቝጻር ሓዲሽ ታሪኽ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ኣጽሒፉ።
 ኣብታ ምሸት ወዲ 22 ዓመትን 236 

መዓልታትን ዝነበረ - ሃላንድ፡ በዘን ሸቶታት 
ተሓጊዙ ኣብዚ ኤውሮጳዊ ውድድር 33 
ሸቶታት እዩ በጺሑ። በዚ ድማ፡ “እቲ ዝነኣሰ 
ተጻዋታይ ቀልጢፉ 30 ሸቶታት ዝበጽሐ” 
ተባሂሉ፡ ነቲ ብከይላን ምባፐ ዝተታሕዘ ክብረ-
ወሰን ሰቢርዎ። ፈረንሳዊ ብሉጽ ተጻዋታይ - 
ምባፐ፡ ኣብ 22 ዓመትን 352 መዓልታትን እዩ 
ነዚ ታሪኽ ሰኒድዎ ጸኒሑ። ኣብዚ ውድድር 
ብ140 ሸቶታት ኣብ ቅድሚት ዝርከብ - 
ሮናልዶ፡ ን30 ሸቶታት ኣብ መበል 26 
ዓመትን 270 መዓልታትን ክበጽሖ እንከሎ፡ 
ብ129 ሸቶታት ዝስዕቦ - ሜሲ ከኣ፡ ኣብ 23 
ዓመትን 131 መዓልታትን እዩ ነዚ ሸቶታት 
ሰኒድዎ። በዚ ድማ፡ ሃላንድ፡ በዚ ሒዝዎ ዘሎ 
ፍጥነት እንተቐጺሉ፡ ብብዝሒ ሸቶታት ኣብ 
ቅድሚት ክስራዕ ተኽእሎ ከምዘሎ ብኣጋኡ 
ይእመት።
 ብዘይካ’ዚ ሃላንድ፡ ኣብ 25 ጸወታታት 33 

ሸቶታት ብምቝጻሩ፡ “ኣብ ዝወሓደ ግጥማት 
ወይ ብዝቐልጠፈ ዝበጽሖ” ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ 
ክብረ-ወሰን፡ ሆላንዳዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ 
ማን ዩናይትድን ሪያል ማድሪድን - ሩድ ቫን 
ኔስቶርለይ እዩ ብቐዳምነት ክጥቀስ ጸኒሑ።

ነገረ ሜሲ . . .
ወላዲን ወኪልን ሊዮኔል ሜሲ ዝኾነ - ጆርጅ፡ 

ኣብዛ ሰሙን ኣብ ከተማ ሪያድ - ስዑዲ ዓረብ 
ድሕሪ ምርኣዩ፡ “ሜሲ፡ ዓመታዊ 194 ሚልዮን 
ፓውንድ ዝግመት ውዕል ክቕረበሉን ናብ ሊግ 
ናይ’ታ ሃገር ክግዕዝን ይኽእል እዩ” ተባሂሉ። 
 ሜሲ፡ ምስ ፒኤስጂ ዝኣተዎ ውዕል ኣብዚ 

ዝመጽእ ክረምቲ ከምዘብቅዕ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ 
ሓዲሽ ውዕል እንተዘይፈሪሙ ከኣ፡ ናጻ 
ተጻዋታይ ክኸውን እዩ - ድሕሪ ውሱናት 
ኣዋርሕ። በዚ እምበኣር፡ ጌና መስኮት ምስግጋር 

 ሃላንድ ክንዮ’ዚ፡ ካልእ ክብረ-ወሰን 
እውን ኣብዛ ምሸት ኣጽሒፉ እዩ። 
እዚ ናይ ሸቶ ማሽን፡ ድሕሪ ዕረፍቲ 
ራብዐይቲ ሸቶ ምስ ኣመዝገበ፡ ኣብዛ 
ወቕቲ ኣብ ኩሉ ውድድራት 38 
ሸቶታት ንሲቲ ብምቝጻሩ፡ ምስቲ 
ብናይ ቅድም ተጻዋታይ ናይ’ዛ ጋንታ - 
ቶምይ ጆንሶን ተታሒዙ ዝጸንሐ “ኣብ 
ሓደ ወቕተ-ስፖርት ዝበዝሐ ሸቶታት” 
ዝብል ክብሪ ተመዓራርዩ ነይሩ። 
እንተኾነ፡ ድሕሪ ኣርባዕተ ደቓይቕ 
ሓሙሸይቲ ብምውሳኹ፡ ነቲ ን94 
ዓመታት ከይተተንከፈ ዝጸንሐ ክብሪ፡ 
ናይ ውልቁ ሕዛእቲ ገይሩዎ ኣሎ። ኣብ 
ስሩዕ ጸወታ ብምህላዉ ከኣ፡ ክውስኸሉ 
ምዃኑ ኣየማትእን። ብተወሳኺ፡ ድሕሪ 
ሊዮኔል ሜሲን ሉዊስ ኣድሪያኖን 
ሳልሳይ ተጻዋታይ ኣብ ሓደ ጸወታ 

ሻምፕዮን ሊግ ሓሙሸት ሸቶታት ዘመዝገበ 
ኮይኑ ኣሎ - ኤርሊን ሃላንድ። እንተ እቲ ዝነኣሰ 
ዝብል ግና፡ ሕጂ’ውን ብስሙ እዩ ተሰኒዱ ዘሎ።

ተጻወትቲ ከይተኸፈተ እንከሎ፡ መጻኢ ናይ’ዚ 
ተጻዋታይ ወርትግ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። 
ወላዲኡ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ኣብ 
ሪያድ ብምርኣዩ ድማ፡ ንወዱ ንምስግጋር 
ይዘራርብ ይህሉ እዩ ዝብል ግምታት ኣልዒሉ 
ኣሎ።
 ብመሰረት ጋዜጣ ማርካ፡ ስዑዲ ዓረብ፡ 

ነቲ ብዛዕባ ሜሲ ተፈጢሩ ዘሎ ምስ ውዕሉ 
ዝተኣሳሰር ዘይርጉጽነት ክትጥቀመሉ ትጽዕር 
ኣላ። ናይ ነዊሕ ዓመታት መቐናቕንቲ ሜሲ 

ዝኾነ - ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ዝሓለፈ ወርሒ 
ታሕሳስ ብ175 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኣል-
ነስር ምጽምባሩ ይፍለጥ። ካብ ኣል-ነስር ወጻኢ፡ 
ኣብዚ መስርሕ ዓቢ ተራ ከም እተጻወተት 
ትግለጽ ስዑዲ ዓረብ፡ ሕጂ’ውን፡ ሜሲ ኣሰር 
ሮናልዶ ስዒቡ ናብ ማእከላይ ምብራቕ 
ንምምጻእ ከተእምኖ መደብ ሓንጺጻ ትርከብ። 
ሓንቲ ካብ ክለባት እቲ ሊግ ዝኾነት ኣል-ሂላል 
እውን፡ ነዚ ተጻዋታይ ንምውናን ሰሓቢ ውዕል 
ብምቕራብ ተዳልያ ኣላ። 
  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ሜሲ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ማዕከናት 

ዜና ወጺእካ ናይ ምዝራብ ልምዲ ኣይሃልዎ፡ 
ንሱ ቃል በጨቕ ከይበለ ግና፡ “ናብ ናይ 
ቅድም ክለቡ ባርሳ ክምለስ እዩ፡ ናብ ኣመሪካ 
ከቕንዕ እዩ፡ ናብ ናይ ቁልዕነት ክለቡ ነውልስ 
ኦልድ ቦይስ እምበር . . .” ዝብል ዘረባ ኣሎ። 
ክንዮ’ዚ ከኣ፡ “ናብ ስዑድያ ክኸይድ’ዩ” 
ይበሃል ኣሎ። ዋላ’ኳ እቲ መልሲ፡ መስኮት 
ምስግጋር ምስ ተኸፍተ ዝፍለጥ እንተኾነ፡ እዚ 
‘ናብ ሊግ ስዑዲ ክግዕዝ እዩ’ ዝብል ጽንጽንታ 
ግብራዊ እንተኾይኑ ግና፡ ድሕሪ ሓሙሽተ 
ዓመት ሮናልዶን ሜሲን ዳግማይ ኣብ ሓደ 
ሊግ ማልያ እተን ቀንዲ መቐናቕንቲ ዝኾና 
ክለባት ለቢሶም ክጻወቱ እዮም - ዘየብህግ ድማ 
ኣይኮነን።

ሓጸርቲ ዜናታት
* ላዕለዋይ ተጻዋዒ ኵዕሶ እግሪ - ፊፋ፡ 

ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ክንዲ 64 ግጥማት 
104 ግጥማት ክህልዎ ምዃኑ ኣፍሊጡ። 
ግጥማት እዚ ውድድር ምብዝሑ ድማ፡ እቲ 
32 ሃገራት ዝሕዝ ዝነበረ ውድድር ናብ 48 
ክብ ክብል ብምዃኑ - ፊፋ የረድእ። በዚ 
ድማ፡ እቲ ሸሞንተ ምድባት ዝሕዝ ዝነበረ 
ውድድር፡ ድሕሪ 
ሰለስተ ዓመታት ግና፡ 
12 ምድባት ክህልዎ 
እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 
ውሽጢ 28 መዓልታት 
ይዛዘም ምንባሩ ዝፍለጥ 
ኮይኑ፡ በዚ ሓዲሽ 
ቅርጺ/ውዳበ ግና፡ 39 
መዓልታት ክወስደሉ 
እዩ። ነዚ ውድድር፡ 
ኣመሪካ፡ ሜክሲኮን 
ካናዳን እየን ብሓባር 
ከሰናድኣኦ ዝዳለዋ ዘለዋ። በዚ ኸኣ፡ ዋንጫ 
ዓለም፡ ድሕሪ 2002 ንፈለማ ግዜ ብሓባር 
ክሰላሰል እዩ። ኣብቲ እዋን፡ ደቡብ ኮሪያን 
ጃፓንን ኣአንጊደናኦ ምንባረን ይዝከር።
* ኣጥቃዓይ ማን ሲቲ - ጁልያን ኣልቫረዝ፡ 

ሓዲሽ ውዕል ክፍርም ምዃኑ ተቓሊሑ። 
እዚ ኣርጀንቲናዊ፡ በዚ ሓዲሽ ውዕል ክሳብ 
ሰነ 2028 ኣብ ሜዳ ኢትሓድ ክጸንሕ እዩ - 
ብመሰረት ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ።
* ማን ዩናይትድ፡ ኣብ ዝመጽእ ክራማት 

ንኣጥቃዓይ ኢንትራክ ፍራንክፈርት - ራንዳል 
ኮሎ ምዋኒ ንምውናን፡ ገዚፍ ገንዘብ ንምስላዕ 

መደብ ጸወታ
ሎሚ ሎሚ 

ኤውሮፕያን ሊግኤውሮፕያን ሊግ

ሰዓት 8፡45 ምሸት 
ፈነርባች - ሰቪያ 

ፈይኖርድ - ሻክታር ዶኔክስ
ማን ዩናይትድ - ሪያል በቲስ
ጁቬንቱስ - ፍራይቦርግ
ሰዓት 11፡00 ምሸት
ኣርሰናል - ስፖርቲንግ
ሪያል ሶሴዳድ - ሮማ

ተዳልያ ኣላ። እዛ ጋንታ፡ 105 ሚልዮን 
ፓውንድ ብምስላዕ፡ ነቲ ንፖግባ ንምስግጋር 
ዘውጸኣቶን ናይ ገዛእ ርእሳ ክብረ-ወሰን 
ኮይኑ ዘሎን መጠነ ገንዘብ ብዝሓልፍ መጠን 
ገንዘብ እያ ከተሰጋግሮ ብኣጋኡ መዲባ ዘላ። 
ኣብዚ መስርሕ፡ ፒኤስጂ መቐናቕንታ ኮይና 
ኣላ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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ቤት መሸጣ መድሃኒት ዓሰብ 16/3/2023

ኬንያ - ተጻወትቲ ኵዕሶ እግሪ ብበርቂ ተሃሪሞም
ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ኵዕሶ እግሪ ዝጻወቱ 

ዝነበሩ ክልተ ሰባት ብበርቂ ተሃሪሞም 
ከምዝሞቱ ካብቲ ከባቢ ዝተመሓላለፈ ዜና 
ሓቢሩ።
እቶም ተጻወትቲ ኵዕሶ እግሪ፡ ኣብ ‘ኪሲ’ 

ማላዊ - ቍጽሪ ግዳያት ህቦብላ ናብ ልዕሊ 200 ደዪቡ
ኣብ ገማግም ማላዊ ብዝሃረመ 

ብህቦብላ ዝተሰነየ ዝናብን ንሱ ዘስዓቦ 
ዕልቕልቕን ናይ ዝሞቱ ሰባት ቍጽሪ፡ 
225 ከምዝበጽሐ ሰብ መዚ’ታ ሃገር 
ሓቢሮም።
በቲ ህቦብላዊ ዝናብ ብተወሳኺ፡ ልዕሊ 

20 ሽሕ ዜጋታት ማላዊ ብዘይ መጽለሊ 
ተሪፎም ከምዘለዉ እቶም ሰብ መዚ 
ኣረዲኦም።

ስዑዲ-ዓረብ ኣብ ኢራን ወፍሪ 
ክትጅምር እያ

ስዑዲ ዓረብ፡ ኣብ ኢራን ልዑል ወፍሪ 
ንምክያድ ድሌት ከምዘለዋ ሓቢራ።
ሚኒስተር ፋይናንስ ስዑዲ ዓረብ 

መሓመድ ኣል ጃዳን፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ሒደት ኣዋርሕ ክምዕብል ዝጀመረ 
ዝምድናታት ሃገሩን ኢራንን እናዓበየ 
ይመጽእ ብምህላዉ፡ ሃገሩ ኣብ ኢራን 
ወፍሪ ናይ ምክያድ መደባት ሓንጺጻ 
ከምዘላ ገሊጹ።
“ኣብ ኢራን ብዙሕ ዕድላት ወፍሪ’ዩ 

ዘለና፡ ነዚ ዝዕንቅፍ ጉዳያት እውን 
ኣይገጠመናን” ዝበለ እቲ ስዑዳዊ 
ሚኒስተር፡ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ኣብ 
መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ዘሎ 
ስምምዓት እናወሰኸ ምምጽኡ ኣፍሊጡ።

ዝተባህለ ዞባ ኣብ ማእከል ሜዳ እንከለዉ 
ብበርቂ ተሃሪሞም ሽዑ ንሽዑ ክሞቱ 
እንከለዉ፡ ካልኦት ክልተ እውን በቲ 
ሓደጋ ኣካላዊ ጉድኣት ከምዝወረዶም 
ተፈሊጡ።

እቲ ህቦብላዊ ዝናብ ኣብ ወደባዊት 
ከተማ ብላንቲር ዝኸበደ ዕንወት 
ከምዘውረደ ዝጠቐሱ ምንጭታት’ታ 
ሃገር፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ብዙሓት 
ቈልዑ ደሃዮም ጠፊኡ ከምዘሎ ገሊጾም። 
ዝሰፍሐ ከባቢታት ናይታ ከተማ’ውን 
ብማይ ኣዕለቕሊቑ ብምህላዉ፡ ግዳያት 
ንምርዳእ ዝግበር ጻዕሪ ተዓናቒፉ ከምዘሎ 
ብተወሳኺ ሓቢሮም።

መንግስቲ ማላዊ፡ ኣብቲ ብሓደጋ 
ህቦብላ ዝተሃስየ ከባቢታት፡ 
መስመራት ኤለክትሪክን ርክባትን 
እውን ብምብታኹን ንጥፈታት 
ህጹጽ ረድኤት ከምቲ ዝድለ 
ይሳለጥ ስለዘየለን፡ ለገስቲ ሃገራት 
ሓገዘን ከበርክታ ጻውዒት ኣቕሪቡ 
ኣሎ።
ብመሰረት ወግዓውያን ትካላት፡ 

ብሰንኪ’ቲ ህቦብላን ዝሰዓበ ውሕጂን 
ኣብ ገማግም ማላዊ ኣብ ዝርከባ 
ዓድታት፡ ብርክት ዝበለ ድንድላት 
ክፈርስ እንከሎ፡ ዓበይቲ ጽርግያታት 
እውን ዓንዩ ኣሎ።
ንግዳያት ንምርዳእ ናብቲ ቦታ 

ዝተጓዕዛ ኣሃዱታት ሰራዊት ማላዊ 
ንገዛእ ርእሰን ግዳያት ህቦብላን 
ዕልቕልቕን ኮይነን ከምዘለዋ እዩ 
ሓበሬታ መንግስቲ ዘገንዝብ።
ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝብገስ 

ዘሎ ‘ፍረዲ’ ዝተሰምየ ህቦብላ፡ 
ኣብ ገማግም ማላዊ፡ ሞዛምቢክን 
ማዳጋስካርን ብተደጋጋሚ ከቢድ 
ዕንወት የውርድ ምህላዉ ይግለጽ።

ሃገሩ ምስ ኢራን ዘለዋ ዝምድና 
እናተመሓየሸ ኣብ ዝመጽኣሉ ዘሎ እዋን፡ 
ምስታ ሃገር ቁጠባዊ ምትእስሳር ክትገብር 
እውን ድሌት ከምዘለዋ እዩ ሚኒስተር 
ፋይናንስ ስዑዲ ዓረብ ዘገንዝብ። 
ኢራንን ስዑዲ ዓረብን ድሕሪ ናይ 

ዓሰርተታት ዓመታት ጽልኢ፡ ኣብ ዝሓለፈ 
ቅንያት ዝምድናአን ናብ ንቡር ንምምላስ 
ስምምዕ ከምዝኸተማ ዝፍለጥ እዩ። 
ዝምድና ክልቲአን ሃገራት እናማዕበለ 

ኣብ ዝመጽኣሉ ዘሎ እዋን፡ ኣብ የመን፡ 
ሶርያን ካልኦት ከባቢታት ማእከላይ 
ምብራቕን ዘሎ ግጭታት እውን እናሃድአ 
ክመጽእ ከምዝኽእል ምንጭታት ናይ’ቲ 
ከባቢ የረድኡ።

“ሩስያ፡ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት ሃሪማትለይ” ኣመሪካኣመሪካ፡ ሓንቲ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪታ ኣብ ጸሊም 
ባሕሪ እናበረረት እንከላ፡ ብነፋሪት ኲናት ሩስያ 
ከምእተሃርመት ከሲሳ።
እታ ‘ኤም ኪው 9’ ዝተባህለት ሰብ-ኣልቦ 

ነፋሪት (ድሮን)፡ ሓበሬታ ንምእካብ ኣብ 
ኣህጉራዊ ክሊ ኣየር እናበረረት እንከላ፡ ካብ 
ኤስ.ዩ 27 ዝዓይነታ ነፋሪት ኲናት ሩስያ 
ተጻብኦ ከምዝገጠማን፡ ብኡ-ንብኡ ካብ ራዳር 
ተሰዊራ ከምዝጠፍአትን ኣመሪካ ትገልጽ። 
ነፋሪት ውግእ ሩስያ ኣብ ልዕሊ’ታ ድሮን ነዳዲ 
ከምዘፍሰሰት እውን ኣመሪካ ወሲኻ ትወቅስ። 
ኣብ’ዚ ጉዳይ’ዚ ግምታዊ ሓበሬታ ዝሃቡ ገለ 
ወገናት፡ እታ ድሮን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ወዲቓ 
ክትከውን ከምእትኽእል ገሊጾም።

ብምጥፋእ ናይታ ነፋሪት ንሩስያ 
እትኸስስ ዘላ ኣመሪካ፡ ንኣምባሳደር ሩስያ 
ኣብ ዋሺንግተን ኣናቶሊ ኣንቶኖቭ 
ጸዊዓ ወግዓዊ ተቓውሞኣ ከምዘቕረበት፡ 
እንተኾነ - ሩስያ ኣብ ልዕሊ’ታ ነፋሪት 
ዝወሰደቶ ተጻባኢ ስጉምቲ ከምዘየለ 
ምግላጻ፡ ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
እቲ ፍጻመ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ 

ማያት ጸሊም ባሕሪ ከምእተኸስተን፡ ኣብ 
መንጎ ኣመሪካን ሩስያን ንዘሎ ወጥሪ 
መሊሱ ዘብእስ ከምዝኾነን ዝተፈላለዩ 
ጸብጻባት የመልክቱ።

ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኣመሪካ 
ኣንቶልያ ኣንቶኖቭ፡ ኣመሪካ ኣብ ጸሊም 
ባሕሪ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ድሮን 
ንሩስያ ዝተዃትዂ ተግባር ከምዝኾነ 
እዩ ዝገልጽ።  ኣብ ጥቓ ዶባት ሩስያ 
ዝግበር ዝኾነ ወተሃደራዊ ንጥፈታት፡ 
ንድሕነታ ኣስጋኢ ስለዝኾነ፡ ሃገሩ 
ስጉምቲ ክትወስደሉ ከምእትግደድ እዩ 
ዘጠንቅቕ። 
ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሩስያን እናሓየለ 

ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ፡ ናብ ግጉይ ቅማረን 
ቀጥታዊ ኣዕናዊ ግጭትን ከየምርሕ 
ስግኣት ብዙሓት ምዃኑ ጸብጻባት 
ይእምቱ።

ብመሰረት ሓበሬታ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ 
ኬንያ፡ እቲ ሓደጋ ኣብ እተኸስተሉ እዋን፡ 
ምሕዝነታዊ ግጥም ንምክያድ ተጻወትቲ 
ክልተ ጋንታታት ኣብ ሜዳ ወሪዶም 
ነይሮም። በቲ ኣብ ልዕሊ ተጻወትቲ 
ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ከምዝሓዘነ ድማ 
እቲ ፈደረሽን ንጋዜጣ ደይሊ ኔሽን ሓቢሩ።
ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ኬንያ፡ ንመጻኢ ካብ 

ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ንምክልኻል፡ 
ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝእከቡሉ ሜዳ ኵዕሶ 
እግሪ ካብ በርቂ ዝከላኸል መሳርሒ 
ክትከል ድፍኢት ከምዝገብር ኣፍሊጡ 
ኣሎ።
ኣብ 2014 ኣብ ኬንያ ካብ 7 ክሳብ 

13 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ኣብ 
‘ቤት ትምህርቲ 2ይ ደረጃ ሉማካንዳ’ 
እናተጻወቱ ብዘጋጠመ ሓደጋ በርቂ፡ 
ህይወት 5 ቈልዑ ከምዝጠፍአ ጸብጻብ 
ሜትዮሮሎጂ ናይ’ታ ሃገር የመልክት።

ሆንዱራስ ምስ ቻይና ወግዓዊ ዝምድና ትምስርት
ፕረዚደንት ሆንዱራስ ሺያኦማራ 

ካስትሮ፡ ሃገራ ምስ ቻይና ወግዓዊ 
ዝምድና ንምምስራት ከምእትሰርሕ 
ኣፍሊጣ።
ኣቐዲማ ምስ ታይዋን ዝምድና 

ዝጸንሓ ሆንዱራስ፡ ክትክተሎ ዝጸንሐት 
ዲፕሎማስያዊ ኣካዪዳ ዳግም ብምኽላስ፡ 
ኣብዚ እዋን’ዚ ምስ ቻይና ጥቡቕ 
ዝምድና ናይ ምምስራት ድሌት 
ከምዘለዋ እያ ተነጽር። 
ፕረዚደንት ሆንዱራስ፡ ንሃገራ ዝያዳ 

ዘርብሕ ዲፕሎማስያዊ ኣካዪዳ፡ ምስ 
ቻይና ጥቡቕ ርክብ ምምስራት ምዃኑ 

ብምምልካት እያ ነቲ ምስ ታይዋን 
ዝጸንሓ ዝምድና ከምእትኽልሶ እትገልጽ 
ዘላ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ብወገኑ፡ 

ነቲ ሆንዱራስ ትወስዶ ዘላ ውሳነ ብሓጎስ 
ከምዝቕበሎ ብምግላጽ፡ በይጂንግ ምስታ 
ሃገር ጥቡቕ ምሕዝነታውን ቁጠባውን 
ምትሕግጋዝ ከምእትምስርት ገሊጹ።
ሆንዱራስ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ኣብ 

ልዕሊ ታይዋን ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ 
ዝፈጥር ኮይኑ፡ ቍጽሪ ናይተን ነታ 
ደሴት ወግዓዊ ኣፍልጦ ሂበናኣ ዘለዋ 
ሃገራት ናብ 13 ከምዘንቈልቁል ጸብጻባት 

የመልክቱ። 
ካብ 2016 ንደሓር ጥራይ፡ ንሆንዱራስ 

ወሲኽካ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናአን ናብ 
ቻይና ዘዘንበላ ሃገራት 8 በጺሐን ኣለዋ።
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