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‘15 ግንቦት’ - ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ፡
“ንደቅና ውሑስ ኣከባቢ ነውርሶም”
ብዝብል ቴማ፡ ንጥቕሚ ገረብ ብዘንጸባርቕ
መሰናድኦታት፡ ትማሊ ንመበል 13 ግዜኣ
ተዘኪራ።
ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደ
ስነ-ስርዓት፡ ብርሰት ኣግራብን እንስሳ
ዘገዳምን ዛጊት ብድሆ ኮይኖም ዘለዉ
ኣሰከፍቲ ተርእዮታት ምዃኖም፡ ኣወሃሃዲ
ሽማግለ ‘ሓምላይ ወፍሪ’ ኣቶ ፍጹም
ሓጎስ ገሊጹ። ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ብኣባላት

ሓይልታት ምክልኻል ዝተወስደ ተበግሶ
ሓለዋ ሕዛእቲ፡ ከምኡ’ውን ብዝተፈላለያ
መንግስታውያን ኣካላት ዝተኻየደ ናይ
ምቛምን ምሕደራን መደበራት ፈልሲ፡
ብኣብነት ዝጥቀስ ዕዮ ምንባሩ እውን
ኣረዲኡ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ በዓል-ስልጣን
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን፡ ኣቶ ኣብርሃ
ጋርዛ ብወገኑ፡ ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ፡
ኣብ ልዕሊ ኣብረስቲ ኣግራብን እንስሳ
ዘገዳምን ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምቲታት፡

ኣብ ክንዲ ዝእርሙ ኣተባባዕቲ ኮይኖም
ብምህላዎም፡ ኣራሚ ሕጋዊ ስጒምቲ
ምውሳድን ንዘሎ መምርሒታት ስራሕ
ምኽላስን ብዕቱብ ክስራሓሉ ከምዝግባእ
እተዘኻኽር ዕለት ምዃና ገሊጹ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጠንቁ
ብዘይተፈልጠ ምኽንያት 7 ሓራምዝ
ሞይቶም ከምእተረኽቡ ዝጠቐሰ ኣቶ
ኣብርሃ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮታት
ንምግታእ፡ ምስ ህዝቢ፡ ምምሕዳራትን
ሚኒስትሪ ሕርሻን ዝተወሃሃደ ስራሕ

ደቡብ - ሽልማት ‘ዒንዳማሶ’ ኣብ ተመሃሮ ጽቡቕ ጽልዋ ፈጢሩ
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ሃገራዊ መርመራ
ሻምናይ ክፍሊ ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ
ተመሃሮ ዝዕደል ሽልማት፡ ኣብ ተመሃሮ
ቅዱስ ናይ ውድድር መንፈስ ብምፍጣር
ዓቢ ጽልዋ ይገብር ከምዘሎ ተሓቢሩ።
እዚ ዝተገልጸ፡ ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ
ተመሃሮ ኣብያተ-ትምህርቲ ንኡሳን ዞባታት
መንደፈራ፡ ዓዲ-ዃላ፡ ዓረዛ፡ ድባርዋ፡ እምኒሓይሊን ማይ-ምነን፡ ብ14 ግንቦት ሽልማት
‘ዒንዳማሶ’ ኣብ ዝተዓደለሉ እዩ።
ተሸለምቲ ተመሃሮ፡ መደብ ኣውጺካ
ምጽናዕ፡ ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃም፡ ኣብ
ንጥፈታት ትምህርቲ ብግቡእ ምስታፍ፡ ኣብ
ክፍሊ ኣቓልቦኻ ናብ መምህር ምግባር፡
ምክትታል መማህራንን ወለድን፡ እቶም
ንዓወት ዘብቅዑዎም ረቛሒታት ምዃኖም
ገሊጾም።
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ን115፡
ካልኣይ ዙርያ 194፡ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ 196፡
ኣብ ራብዓይ ዙርያ 228፡ ኣብ ሓምሻይ

ዙርያ ድማ ን268 ተመሃሮ ሽልማት
‘ዒንዳማሶ’ ከምእተዓደለ፡ ሰነዳት ቤት-ጽሕፈት
ሃመማተኤ ዞባ ደቡብ የረድእ።

ብዘይካ’ዚ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ንሽዱሽተ
ጽጉማት ተመሃሮ ናይ ብሽክለታ ሓገዝ
ከምእተዋህበ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢራ።

ምክያድ ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።
“ገረብ ዘብርስ ዘሎ፡ እቲ በሊሕ ፋስ
ዘይኮነ፡ እቲ ጐዲም ሓንጎል’ዩ” ዝበለ
ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ፡ ተካእቲ
ወለዶ ብባህሊ ምግራብ ክዂዅኰሱ፡
ዓበይቲ ፍጻመታት ብምግራብ ክስነዩ፡

ከምኡ’ውን ብኮም፡ ትካላትን ውልቀሰባትን ዝትከሉ ፈልሲታት ናይ ምጽዳቕ
ተኽእሎም ዕዙዝ ስለዝኾነ ክድፋኣሎም
ኣዘኻኺሩ። ክልተ መጻምድቲ ኣብ
ዕለተ-መርዓኦም ንዝወሰዱዎ 500 ፈልሲ
ገረብ ናይ ምትካል ተበግሶ፡ ከም ኣብነት
ብምጥቃስ ድማ ሞጒሱዎም።

መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ፡
ኣብ ልዕሊ ስዑዲያ ብዛዕባ
ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ
ህዝብን መንግስትን ኤርትራ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስዑዲያ ዝተፈጸመ ትርጉምኣልቦ፡ ንህውከት ዞባን ዓለምን ዝቐንዐ መጥቃዕቲ እና’ውገዙ፡ ምሕዝነቶም ምስ
ህዝብን መንግስትን ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ይገልጹ።
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ሎጎ-ዓንሰባ - ዕዉት ወፍሪ ክታበት ጥሪት ተኻዪዱ

ኣብ ዞ/ደ/ቀ/ባሕሪ፡ ምድላዋት ንበዓል
ናጽነት
ተጻፊፉ
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ መበል
28 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ
ብዝለዓለ ድምቀት ንምጽምባል ክካየድ
ዝጸንሐ ምድላዋት ከምእተጻፈፈ፡ ኣደመንበር ኣወሃሃዲት ሽማግለ በዓላት’ቲ ዞባ
ወይዘሮ ሓዋ መሓመድ ሓቢራ።
ወይዘሮ ሓዋ፡ ናይ ሎሚ ዓመት በዓል
ናጽነት፡ ኩሉ ተጻብኦታት ብጽንዓት
ኣብ ዝተመከተሉን ዝፈሸለሉን፡ ናይ
እገዳን ካልእን ሽርሒታት ድማ ብሓያል
ሞጐተን መኸተን ኣብ ዝተረትዓሉ
ይበዓል ምህላዉ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሓዋ፡
“ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት” ዝብል
ቴማ፡ ብልክዕ ነዚ ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ
ዝገልጽ ምዃኑ ኣረዲኣ።
ወግዓዊ ጽምብል ብደረጃ ዞባ ኣብ
23 ግንቦት ኣብ ከተማ ዓሰብ ከምዝካየድ፡
ንድምቀቱ ድማ ብቑዕ ስነ-ጥበባውን

ባህላውን መሰናድኦታት ተዳልዩ ከምዘሎ
ብምጥቃስ፡ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት
ብተመሳሳሊ ኣገባብ ክካየድ ምዃኑ
ገሊጻ።
በዚ መሰረት፡ ብደረጃ ንኡስ ዞባ
ኣራዕታ ኣብ ጢዖ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ማእከል
ደንካልያ ኣብ ዕዲ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቡብ
ደንካልያ ድማ ኣብ ኣላሌ - ካብ 18 ክሳብ
20 ግንቦት ክጽምበል እዩ።
ኣብ ከተማ ዓሰብ ብፍሉይ፡ ካብ 23
ክሳብ 26 ግንቦት ኣብ ቀጽሪ ሆቴል ራስጎምቦ ባህላውን ስእላውን ምርኢት፡ ቁሸት
ህጻናትን ካልእን ዘጠቓልል ንጥፈታት፡
ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ከምዝቕኒ እውን
ሓቢራ።
ወይዘሮ ሓዋ ኣብ መወዳእታ፡ ህዝቢ
ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ፡ ዳሳት
ብምትካልን እኽለ-ማይ ብምድላውን፡
በዓል ናጽነቱ ንምድማቕ ተዳልዩ ከምዘሎ
ገሊጻ።

ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡
ብምውህሃድ ምምሕዳር ንኡስ ዞባን
ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዞባ ጋሽ-ባርካን፡
ኣብ 13 ምምሕዳራት ከባቢ ዕዉት
ወፍሪ ክታበት ጥሪት ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ካብ 3 ክሳብ 12 ግንቦት
ዝቐጸለ ወፍሪ፡ ኣስታት 31 ሽሕ ጤለ
- በጊዕ ልዕሊ 13 ሽሕ ከብትን ጸረፍሮማይ ክኽተባ እንከለዋ፡ ኣኽላባት
ጸረ-ሕማም ዕቡድ ከልቢ ተኸቲቦም።
ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዞባ ጋሽባርካ፡ ዶክተር ተኽለዝጊ ተኪአ፡ እቲ
መደብ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሊባን፡
ሓበላ፡ ቀረናዅዶ፡ ዴዳ፡ ጽላለ፡ መቐርካ፡
ደብሪ ዓዲ-ሓንስ፡ ደቂ-ሽሓይ፡ ምለዛናይ፡
ዓዲ-ንኣምን፡ ደቂ-ዘርኡ፡ ደርሰነይን ኣደናን
ብጽቡቕ ከምእተሰላሰለ ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡
ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ፡ ወነንቲ ጥሪት
ነቲ መደብ ብግቡእ ተጠቒሞም ጥዕና

ጥሪቶም ከውሕሱ ብምዝኽኻር፡
ሃንደበታዊ ተርእዮ ሕማማት ኣብ

ዝዕዘቡሉ፡ ብቕልጡፍ ንዝምልከቶም
ክሕብሩ ኣተሓሳሲቡ።

እምበረሚ - ተሳታፍነት ኣብ ትምህርቲ ዕብየት ኣርእዩ
ኣብ ቤት-ትምህርቲ መባእታን ማእከላይን
ደረጃ እምቤረሚ፡ ተሳታፍነት ተመሃሮ
ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂኣንስትዮ ከኣ ብፍላይ ብዘተባብዕ መጠን
ዕብየት የመዝግብ ከምዘሎ፡ ርእሰ-መምህር’ታ
ቤት-ትምህርቲ ገሊጹ።
መምህር መሓመድ ያሕያ፡ እታ

ቤት-ትምህርቲ ንዓድታት እምቤረሚ፡
መዓሽያትን ደበት-ኣሚርን ኣገልግሎት
ከምእትህብ፡ ሎሚ ዓመት ድማ - ተሳታፍነት
ኣብ መባእታ ብሓፈሻ ብ11 ሚእታዊት፡
ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብ5 ሚእታዊት
ከምዝዓበየ ሓቢሩ።
ኣብ ማእከላይ ደረጃ እውን፡ ተሳታፍነት

ተመሃሮ ብሓፈሻ 27 ሚእታዊት ዕብየት
ከምዘመዝገበ ዝሓበረ መምህር መሓመድ፡
እዚ - ድምር ውጽኢት ጻዕርታት መምህራን፡
ወለዲን ኣመሓደርትን ከምዝኾነ ኣረዲኡ።
ምምሕዳር ከባቢ እምበረሚ፡ ካብ ከተማ
ባጽዕ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 12
ኪሎ ሜተር ርሒቓ ትርከብ።

ዓረዛ - መንእሰያት ኣበርክቶኦም ኣብ ትግባረ
መደባት የዕዝዙ
መንእሰያት ሰራሕተኛታት ንኡስ
ዞባ ዓረዛ፡ ብ8 ግንቦት ኣብ ዘቃንዑዎ
ሓምሻይ ጉባኤ ውዳበኦም፡ ኣበርክቶኦም
ኣብ ትግባረ መደባት ልምዓት ከምዘዕዝዙ
ገሊጾም።
ኣብ’ቲ፡ “ሓያል ውዳበ መንእሰያት፡
መሰረት ምዕባለ ሃገር’’ ብዝብል ቴማ
ዝተኻየደ ጉባኤ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት
ናይ ዝተሳላሰለ ንጥፈታት ጸብጻብ ቀሪቡን
ዘተ ተኻዪዱሉን።
ኣብ ምግራብ፡ ምሕጋዝ ጽጉማት
ስድራ-ቤታት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ፖለቲካዊ

ስ/
ኢ
ብ
ራ
ሂ
ም

ንጥፈታት ዝምስገን ስራሕ ከም እተዓመ
ድማ በሪሁ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ
ኣዋርሕ ብሞያ ዝሰልጠኑ መንእሰያት
ተመሪቖም።
ጉባኤተኛታት ኣብ መወዳእታ፡ ንክልተ
ዓመት እተገልግሎም ሓዳስ ኣካያዲት
ኣካል መሪጾም።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ኣቶ ርእሶም
ክፍለማርያም፡ ኣብ ስራሖም ምትሕብባርን
ደገፍን ምምሕዳር ከምዘይፍለዮም
ኣረጋጊጹሎም።

ዑ
መ
ር

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

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤቴሌሄም ታደሰ

ሊድያ ስልጣን

ሎሚ ኣብ ERI-TV

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሰዓት

ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

መደብ

12:00
ደኩመንታሪ
12:30
ዜና ትግርኛ
12፡50
ፍሉይ መደብ
13፡30
ዜና ዓረብ
13:45
ዘተ ስፖርት
14:30
ዶክመንታሪ
15:30
ልዝብ መንእሰያት
16:45
ናትራን
18:45
ሳይዳ
19:20
ፊዮሪና
20:00
ዜና ትግረ
20:10
ፍሉይ መደብ
21:00
ዜና ትግርኛ
21:25
ጉዳይ ኣብ ዘተ /ምኽሪ ሞያውያን
22:00
ዜና ዓረብ
22:10
ሙ/ድራማ
22:30
ዜና እንግሊዝ
ብካልኣይ መስመር ቴሌቭዥን ኤርትራ፡ ሰዓት 09፡00 ምሸት ፊልም ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.221
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ሃይለ ዳኒኤል
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ማሕበራዊ መራኸቢታት
(social media) እቲ ዓብላሊ ምንጪ ሓበሬታ ኮይኑ
ይርከብ። ኣብዚ እዋን’ዚ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት
ከምዘረድኡዎ ኣስታት 3 ቢልዮን ካብ ህዝቢ ዓለም
ተጠቃሚ ናይዚ ሓድሽ ማዕከን ሓበሬታ እዩ። እዚ
ድማ ሓይልን ዝርግሐን ማሕበራዊ መራኸቢታት
ዘርኢ እዩ። ከም ፈይስ ቡክ፡ ትዊተር፡ ዩ-ትዩብ፡ ዋትስኣፕን ዝኣመሰሉ ገለ ካብቶም ዓበይትን ተጠቀስትን
ኣብ’ዚ ዓውዲ እዮም።
እዚ ሰባት ብዝሓሰረን ብዝቐለለን መንገዲ
ንምርኻብን ሓበሬታ ንምልውዋጥን ኣኽኢሉ
ዘሎ ናይዚ ዘመን ብርቂ ምህዞ ዝኾነ ማሕበራዊ
መራኸቢታት፣ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኣእዳው
ውሑዳት ማዕከናት ዜና ተደሪቱ ዝነበረ ምንጪ
ሓበሬታ ከምዘኽትም ገይሩዎ ይርከብ። እዘን
ንዓሰርተታት ዓመታት፡ ዓለማዊ ክስተታትን
ፍጻመታትን ብመንጽር ናተንን ናይ ወነንተንን
ረብሓታት ዝሕሉ መገዲ ከቃልሓን ትንተናታት
ክህባን ዝጸንሓ ውሑዳት ናይ ዜና ኮርፐረሽናት፡
ተኣማንነተን ኣብ ምልክት ሕቶ እናኣተወ ክመጽእ
ጸኒሑ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ሰባት ሓበሬታ
ንክረኽቡ ኣንፈቶም ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት
ክቕይሩ ዝረኣዩ ዘለዉ። በዚ ድማ፡ ካብ ከም እኒ
ቢቢሲን ሲኤንኤንን ዝኣመሰላ ማዕከናት ዜና
ዝፍንዎኦ ሓበሬታ፡ እቲ ብዝተፈላለያ ማሕበራዊ
መራኸቢታት ዝዝርጋሕ ወረ ዝያዳ ኣንበብቲ
ክረክብ ይርአ ኣሎ።
ኣብ ኣመሪካ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘረድኦ፡
ካብቶም ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ብዝሒ ሰባት
- ሓድሽ ዜና ንምርካብ እቶም 67 ሚእታዊት ኣብ
ማሕበራዊ መድያ ክምርኮሱ እንከለዉ፡ እቶም 47
ሚእታዊት ንፈይስ ቡክ ከም እንኮ ምንጪ ሓበሬታ
ይጥቀሙሉ። እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ክፋላት ዓለም
ዘሎ ተርእዮ ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ።
እዚ ክበሃል ከሎ ግን፡ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ
መድያ ዝመጽእ ሓበሬታ ሓቀኛ ማለት ኣይኮነን።
እቲ ኣብዚ እዋን ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ - ትምዩን
ሓበሬታ ወይ “fake news” እዩ። እዚ ንፖለቲካዊ፣
ቁጠባውን ማሕበራዊን ክፋል ናይ ሃገራት ክትንክፍ
ዝረአ ዘሎ፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ብስም ዓሌት፡
ሃይማኖት፡ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታትን ቁጠባዊ ደረጃን
ምትፍናንን ፍልልያትን ኣብ መንጎ ሰባት ብምስራጽ
ሓድነትን ልኡላውነትን ሃገራት ዝፈታተን ሓድሽ
ናይዚ ግዜ ብድሆ ኮይኑ ይርከብ።
ኣብ ሃገረ ብራዚል ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ
ምርጫ፡ ካብ ኣስታት 100 ሽሕ ዝኾኑ ብመገዲ
ዋትስ ኣፕ ዝተባህለ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝተላእኩ
ስእልታት፡ እቶም ልዕሊ ፍርቂ ግጉይ ወይ ድማ
ትምዩን መልእኽቲ ከምዝነበሮም፡ ሓደ ኣብታ ሃገር
ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ። እዚ ዘመልክቶ ነገር

ማሕበራዊ መድያን ትምዩን ሓበሬታን
እንተሃልዩ፡ ኣብ ምልዕዓል ድሕረ-ምርጫ ዝካየዱ
ናዕቢታትን ጎንጺታትን - ትምዩን ወረ ማሕበራዊ
መራኸቢታት ዓቢ ተራ ከምዘለዎ እዩ።
ሰባት ንዝረኸብዎ ሓበሬታ ብግቡእ ከይመመዩን
ምንጩ ከየረጋገጹን፣ ሳሕቲ’ውን ክንዮ ኣርእስትን
ስእልታትን ጠሊቖም ነቲ ሓበሬታ ከይተዓዘቡን ናብ
ካልኦት የመቓርሑዎ። በዚ መንገዲ’ዚ ኣብ ውሽጢ
ውሑዳት ሰዓታት እቲ ትምዩን መልእኽቲ ናብ
ብዙሓት ሰባት ይባጻሕ። ዓሌታዊ መልእኽትን ናይ
ጽልኢ ዘመተን ዘለዎም ጽሑፋትን ስእልታትን ኣብ
ብዙሕ ከባቢታት ዓለምና ንሰባት ኣብ ዘይተደልየ
ስምዒታት ብምእታው ሂወት ንጹሃት ሰባት ክቐዝፉ
ይረኣዩ ኣለዉ።
ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ህዝባዊ ምርጫታት
ስዒቦም ዝመጹ ናዕብታትን ግጭታትን ነዛ ኣህጉር
ሓደስቲ እኳ እንተዘይኮኑ፣ ኣብ ማሕበራዊ መድያ
ኣስካሕካሕቲ ስእልታት እናተጠቐምካን ንዕኡ
ዘሰኒ ዓሌት ‘ክስቶ’ ከምዚ ገይሮም. . . እናበልካ፡
ነቲ ብቐደሙ ልሕሉሕ ንቕሓት ዘለዎ ህዝቢ
ብምምዝማዝ፣ ነቶም ሕንፍሽፍሻት ነዳዲ ክኽዕዉሉ
ይረኣዩ ኣለዉ። እቲ ዝገርም፡ ገለ ካብቲ ስእልታት
ናይ ካልእ ቦታታትን ፍጻመታትን እናኣምጻኣካ
ዝካየድ ምዃኑ እዩ።
ኬንያ ዝኾነ ትምዩን ሓበሬታ ዝዘርግሐ ሰብ
ክሳብ 50 ሽሕ ዶላር ኣመሪካ ክቕጻዕ ዘገድድ
ሕጊ ዝሓለፈ ዓመት ከምዘውጽአት ይዝከር። እቲ
ዘሕዝን ብኸንቱ ሂወት ሰብ ተቐዚፉ ከብቅዕ፣
ተሓታቲ ኣካል ዘይምህላዉ እዩ። መን’ዩ ተሓታቲ
እቲ መሃዚ ወረ ወይስ እቶም ዘርጋሕቲ....?
ራንፓድ ኣብ ዝተባህለት ህንዳዊት ቁሸት፡ ዝሓለፈ
ዓመት ዘጋጠመ ፍጻመ፡ ማዕረ ክንደይ ትምዩን ወረ
ከም ዋዛ ሂወት ሰብ ከምዝቐዝፍ እተርኢ ዓባይ
ኣጋጣሚ እያ። እቲ ዛንታ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፣ ንዕዳጋ
ኢሎም ናብታ ቑሸት ዝኣተዉ 5 መንእሰያት
ብዘሰቅቕ ኣገባብ ተቐትሉ። እቶም መንእሰያት ‘ሆ’
ብዝብል ነባሪ እታ ቑሸት ዝተቐትሉሉ ምኽንያት፣
ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ዋትስ ኣፕ ዝተባህለ
ማሕበራዊ መራኸቢ፡ ሓደ ናይ ሓሶት ወረ ተነዚሑ
ነበረ። ንሱ ከኣ “ኣብቲ ከባቢ ብጉጅለ ዝንቀሳቐሱ
ከተርቲ፡ ህጻናት ብምጭዋይ፣ ከም ልብን ኮላሊትን
ኣውጺኦም ይሸጡ ኣለዉ” ዝብል ነበረ። ነቲ ወረ
ዘሰንይ ተንቀሳቓሲ ቪድዮ ድማ ብዙሓት ህጻናት
ሂወቶም ሓሊፉ ተር ኢሎም ዘርኢ እዩ ነይሩ።
እዚ ድማ ኣብ ወለዲ ናይቲ ከባቢ ከቢድ ናይ
ፍርሒ ስምዒት ከምዝነግስ ገበረ። ከምሳዕቤኑ፡ እቶም
መንእሰያት ብዘይምኽንያት - ማለት ከምኣቶም
እዮም ዝኾኑ ተባሂሎም ብጠርጠራ ህይወቶም
ብኸንቱ ጠፊኡ። ድሒሩ ከምዝተረጋገጸ እቲ

ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ኣብ ህንዲ ዘጋጠመ
ዘይኮነ፣ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ካብ ህንዲ
ኣሽሓት ማይላት ርሒቓ ኣብ እትርከብ ሃገረ ሶርያ ጉታ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ብከሚካላዊ መጥቃዕቲ
ናይ ዝተቐትሉ ህጻናት እዩ ነይሩ።
ዋላ’ኳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝልጠፍ
ናይ ጽልኢ መልእኽትታት ነታ ናይ ጥፍኣት ቃታ
ብኣካል ኣይስሓብ፣ ንኣእምሮን ስምዒታት ናይ
ሰባት ብምግዛእን ጽልኢ ብምልዕዓልን ልዑል ግደ
ኣለዎ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ኤውሮጳ ኣንጻር ስደተኛታት
ዝቐንዐ ዕላማ ዘሳስያ ሰልፍታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናዓበያ ክመጻ ይረኣያ ኣለዋ። በዚ ድማ ሕሉፍ
የማናዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ዝረኽቡዎ
ናይ ምርጫ ድምጺታት ክብርክትን መዛረቢ
ማእከናት ዜና ዓለም ክኸውንን እንዕዘቦ ዘለና እዩ።
ኣብ ጀርመን “ሓድሽ ወለዶ ናዚ” ዝበሃሉ ኣንጻር
ስደተኛታት ዝቐንዐ ጎስጓስ ዘካይዱ ምንቅስቓሳት
ንማሕበራዊ መድያ ከም መሳርሒ ኣጀንዳኦም
ይጥቀሙሉ። “ኣማራጺ ንጀርመን” ብዝብል ስም
ዝፍለጥ ኣብ 2013 ዝተመሰረተ ሰልፊ ከም ኣብነት
እንተወሲድና፣ ኣብ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ፈደራላዊ
ምርጫ ፓርላማ ጀርመን ሳልሳይ ዕዉት ኮይኑ
ነይሩ። እዚ ሰልፊ ብዕሊ ኣንጻር ስደተኛታት ዝቐንዐ
መርገጺ እዩ ዝኽተል። ማሕበራዊ ገጽ ናይዚ ሰልፊ
ኣስታት 300 ሽሕ ተኸታተልቲ ኣለዉዎ። እዚ
ከኣ ልዕሊ ካልኦት ሰልፍታት ዘለወን ቁጽሪ ሰዓብቲ
ኣብ ፈይስ-ቡክ እዩ። እዚ ሰልፊ ዘይከም ካልኦት
ሰልፍታት ኣብ ናይ ፈይስ-ቡክ ገጽ ዝኾነ ተጠቃሚ
ብዘይ ዝኾነ ምመያ ጽሑፍ ከእቱ የፍቅድ። ኣብ
ለካቲት 2018 ዝተኻየደ መጽናዕቲ ከምዘነጽሮ፡ 93
ሽሕ ሰባት ብጽሑፍን ርእይቶን ኣብ ናይ ፈይስቡክ ገጽ ናይዚ ሰልፊ ከም ዝተሳተፉ ይገልጽ።
ኣብቲ ገጽ ካብ ዝተጻሕፈት ሓንቲ ጽሕፍቲ
“204.5 ሚልዮን ዩሮ ንኣስታት 500 ሽሕ ስራሕ
ዘይብሎም ስደተኛታት ይኽፈል። እቶም ንሃገርና
ዝመርሑ ዘለዉ ቀንዲ ፖለቲከኛታት ድማ
ስደተኛታት ንማሕበራውን ቁጠባውን ክፋል
ናይ ሃገርና ኣገደስቲ እዮም ይብሉና። ግን እቲ
ሓቂ ብኣንጻሩ እዩ....” ትብል። ኣብቲ መጽናዕቲ
ከም ኣብነት ካብ ዝቐረባ ሓንቲ እያ። “ከምዚኦም
ዝኣመሰሉ ጽሑፋት እዮም እምበኣር ነቲ ኣብ
ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር መጥቃዕቲታት ዝድርኹ
ዘለዉ፡” ክብል እቲ ጽሑፍ ይትንትን።
ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት፡ ኣብ
ኒውዚላንድ ኣብ ሓደ መስጊድ ዝተፈጸመ ሽበራዊ
መጥቃዕቲ ሂወት 50 ሰባት ቀቲሉ። እቲ ፍሉይ
ዝገብሮ ድማ፡ እቲ ኣሸባሪ ነቲ ኢሰብኣዊ ተግባራቱ

ብቐጥታ ብመንገዲ ፈይስቡክ ምምሕልላፉ እዩ።
ተንቀሳቓሲ ስእልታት እቲ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት
ስንባደ ዝፈጠረ ተግባር ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ኣብ
ብዙሓት ሰባት በጺሑ። ትካል ፈይስቡክ ድሒሩ
ከምዝገለጾ፡ ድሕሪ እቲ ፍጻመ ኣብ ውሽጢ 24
ሰዓታት ኣስታት 1.5 ሚልዮን ተንቀሳቓሲ ስእሊ
ናይቲ ፍጻመ ካብ ገጻቱ ከምዝኣለየ ሓቢሩ። እዚ
ፍጻመ ዘገንዝቦ ነገር እንተሃልዩ ድማ ማሕበራዊ
መድያታት ኣብ ምቁጽጻር ናይቲ ብመንገደን
ዝሓልፍ ሓበሬታ ገና ድኹማት ምህላወን እዩ።
መንግስቲ ስሪላንካ ዝሓለፈ ወርሒ 300 ሰባት
ዝቐተለ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ፣
ክሳብ ግቡእ ምጽራያት ዝግበር ኣብ ማሕበራዊ
መራኸቢታት ክዝርጋሕ ካብ ዝኽእል በላቤለው
ንምድሓን ኩሉ ኣገልግሎታት ማሕበራዊ መድያ
ደው ክብል ኣዚዙ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ
እዋን ቅልውላው ዝተፈላለያ ሃገራት ተመሳሳሊ
ስጉምትታት ክወስዳ ጀሚረን ምህላወን’ዩ
ዝሕበር።
ሓደን ቀንድን ካብቲ ነዚ ኣህጉራዊ ሽግር
ንምቁጽጻር ኣጸጋሚ ዝገብሮ፣ ብናይ ሓሶት ኣስማት
ዝኽፈቱ ናይ ማሕበራዊ መድያ ገጻት ንምልላይ
ኣጸጋሚ ምዃኑ እዩ። እቲ ብዕብየቱ ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ ዝስራዕ ፈይስቡክ፣ ብዝሒ ተጠቀምቱ ልዕሊ
2 ቢልዮን ክበጽሕ እንከሎ፡ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 1
ቢልዮንን ፈረቓን ንጡፋት ተጠቀምቲ ኣለዉዎ።
ኣስታት 83 ሚልዮን ካብዚ ብናይ ሓሶት ስም
ዝተኸፍቱ ሕሳባት ከምዘለዉዎ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እተን
ግዙፋት ናይ ማሕበራዊ መድያ ኮርፐረሽናት፣ ኣብ
ምቁጽጻር እዚ ተርእዮ እጃመን ንኸበርክታ ጸቕጢ
ኣብ ምግባር ይርከባ ኣለዋ።
እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ግን ኣብቶም ተገልገልቲ
እዩ ዝምርኮስ። ከም ባህሪ ሓበሬታ ብኸመይ ነቒሉን
ሓቅነቱን ሚዛናዊ ዝኾነ ከምጋም ከካይዱ፡ ኩሉ
ዝመጽእ ሓበሬታ ከም ሓቀኛ ክውሰድ ከምዘይብሉን
ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መጽናዕቲታት ዘካየዱ
ምሁራት ይመኽሩ። ትምዩናት ወረታት ብባህሪኦም
ተኣመንቲ ኮይኖም እዮም ዝስርሑ። ኣብቲ ሞያ
ተሞክሮ ዘለዎም ክኢላታት ከም ዝመኽሩዎ፣ ካብ
ናይ ሓሶት ወረ ንምድሓን ንእነንብቦ ሓበሬታ
ብዕቱብነት ክንምልከቶ፣ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ
ክውንነት ድማ ብዝተወደነ መልክዕ ከነወዳድሮን
ጭብጥታቱ ክንምርምሮን ከምዝግባኣና እዩ።

ሚልዮን እዮብ - ሻባይት

ሓዳስ

ኤርትራ

መሓመድ እድሪስ መሓመድ
ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ፡ ሓደ ካብ ንኡሳን
ዞባታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ኮይኑ፡ ሽድሽተ ምምሕዳራት ከባቢን
18 ዓድታትን ይጥርንፍ። እተን
ምምሕዳራት ከባቢ - ኣዶብሓ ንኡሽ፡
ረባዕ ለዓል (ምድጋግ)፡ ረባዕ ተሓት
(ሓስታ)፡ ዔላ-ባቡ፡ ዓሬርብን ሃገርን
እየን።

ኣቶ እድሪስ ዓሊ
እታ ሎሚ ማእከል ምምሕዳር
ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ብምዃን ዝስራሓላ
ዘሎ ‘ዒታሮ’ ወይ ‘ድሪት’፡ ካብ ናቕፋ
ንሰሜናዊ ምዕራብ 75 ኪሎ-ሜተር
ምስ ተጐዓዝካ ትረኽባ። እተን ዝረሓቓ
ምምሕዳራት ከባቢ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ፡
ዓሬርብን ሃገርን ኮይነን፡ ካብቲ ማእከል
ምምሕዳር ንሰሜናዊ ምዕራብ - ኣብ
ኣስታት 112 ኪሎ-ሜተር ኣለዋ።

መምህር ኣቡበከር ዓሊ
ኣዶብሓ፡ ኣብ’ቲ ቀደም ዘመን፡ ህዝቢ
ክሰፍረሉስ ይትረፍ ብኣኡ ንኽትሓልፍ
እውን ኣሸጋሪ ከምዝነበረ እዩ ዝዝንቶ።
ምኽንያቱ፡ ብኣጻምእ ዝልለ ደርጋ
ምድረበዳ ዝዓብለሎ፡ ማይ ብቐሊል
ዘይርከቦ ቦታ ብምንባሩ። እታ ‘ኣዶብሓ’
እትብል ስም ካብ ‘ዓዶ-ሓ’ ዝማዕበለት
እያ። ዓዶ-ሓ ድማ ቃል ብቓሉ ክግለጽ
እንከሎ - ኣብቲ ቀደም እዋን ‘ጸላኢኣሓ’ ማለት ምንባሩ ይዝንቶ። ኣሓ፡
ባሕሪ ክወርዳ ካብ ባርካ ናብ ሳሕል
ክሓልፋ እንከለዋ፡ ዝስተ ማይ ስኢነን
ኣብዚ ቦታ እዚ ይረግፋ ስለዝነበራ፡
እቶም ጓሶት ነዚ ቦታ’ዚ “ዓዶ-ሓ”
ዝብል ስም ኣጠሚቖምዎ። ጸኒሑ ግን፡
ስም ናይ’ቲ ከባቢ ካብ ዓዶ-ሓ ናብ
ኣዶብሓ ተፈንቲቱ።
ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ፡ ንኡስ
ዞባ ኣዶብሓ ደጀን ሰውራ ኤርትራ
ክኸውን ምስ በቕዐ፡ ብጻዕሪ ተጋዳላይ
ማይ ፈልፊሉ ሕርሻ እውን ተኻዪዱሉ።
ንኣብነት፡ ኣብ ኣዶብሓ ንኡሽ ኣብ
ከባቢ ዒታሮን ሂምቦልን ዝተዃዕታን
ዓሰርተታት ቦጣት ይመልኣሉ ዝነበራን፣
ኣብ ከባቢ እም-መግዶም ናይ ሎሚ
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ኣዶብሓ ትማልን ሎምን
ዔላባቡ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ዘገልግል
ዘሎን ምንጪ ማያት፡ ከምኡ’ውን ኣብ
ከባቢ ባድን ዝተፈተነ ሕርሻ ህያው
ምስክር ጻዕሪ ሰውራ እዮም።
ድሕሪ ናጽነት፡ ህዝቢ’ቲ ንኡስ ዞባ
ከም’ቲ ዝጸንሖ ኣመሓዳድራ ኮይኑ
ኣይቀጸለን፣ ገሊኡ ምስ ዞባ ዓንሰባ፡
ገሊኡ ምስ ናቕፋ፡ ገሊኡ ድማ ምስ
ን/ዞባ ቅሮራ። ደሓር ግን እዚ ንምዕባለ
ናይቲ ከባቢ ንድሕሪት ዝጎትት
ስለዝኾነ፡ ብሓድሽ ኣወዳድባ ናይ ገዛእርእሱ ንኡስ ዞባ ከቕውም ተወሲኑ።
ማእከል ምምሕዳሩ ኣብ ዒታሮ (ድሪት)
ገይሩ፡ ዝተፈላለያ ትካላት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት - ማለት፡ ማእከል ጥዕና፡
ቤት-ትምህርቲ፡ ማይ፡ ኣብያተ- ጽሕፈት
ምምሕዳራት፡ ፖሊስ. . . ሃኒጹ ነብሱ
ክኢሉ።
ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ እቲ ዝረሓቐ ኮይኑ፡
ብስፍሓቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ
እዩ። ብብዝሒ ህዝቢ ግን ደርጋ
ስሑው። ብዝሒ ህዝቢ ን/ዞባ ኣዶብሓ
12,100፡ ብስድራ ድማ 1,893 እዩ።
ብሄራት ትግረን ሕዳረብን። ኣብቲ
ንኡስ ዞባ፡ እቲ ኣሸጋርን ንምዕባለ
ጎታቲ ኮይኑ ዘሎን ጉዳይ - ህዝቢ ኣብ
ሰበኽ ሳግማዊ መናባብሮ ዝተመርኰሰ
ሂወት ስለዝመርሕ፡ ብዘይካ መጓሰ ካልእ
ልምዲ ሕርሻን ንግድን ዘይብሉ ምዃኑ
እዩ።
ንማይ ብዝምልከት፡ ኣብ ኣዶብሓ
ንኡሽ ድሪት፡ ኣብ ኣዶብሓ ዓቢ፡
ኣብ ዔላባቡ፡ ኣብ ቀድሓት፡ ዓሬርብን
ምድጋግን ዝተዃዕታ ዒላታት ኣለዋ።
ገሊኣን ብሃንድ-ፓምፕ ገሊኣን ድማ
ብመገለል ዝቕደሓ እየን። ከምኡ’ውን
ብጀነሬይተራትን ሶላርን ማይ ዝዕድላ
ዒላታት ኣለዋ። እቲ ዝርካቡ ህዝቢ
ናይቲ ንኡስ ዞባ እምበኣር፡ ኣብዚ
ማይ ዝርክቦ ከባቢ ብመጠኑ ተጠርኒፉ
ይርከብ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ፡ ካብቲ
ኣውራ ንህዝቢ ዘገድሶ ሓደ - ትካል
ጥዕና እዩ። መንግስቲ ከኣ፡ ኣብ
ኣዶብሓ ንኡሽ ሓደ ማእከል ጥዕና፡
ኣብ ዔላባቡ ድማ ሓደ መደበር ጥዕና
ሃኒጹ ንህዝቢ እቲ ከባቢ ኣገልግሎት
ጥዕና ከምዝረክብ ይገብር ኣሎ። ኣብቲ
ካልእ ቦታታት ግን፡ ኣገልግሎት ጥዕና
ብኣጋር ሓካይም እዩ ዝካየድ። ነዚታት
ኣብ ግምት ብምእታው፡ ካብቲ ንኡስ
ዞባ ኣብ ባርንቶ፡ ታሽዓይን ዓስራይን

ክፍሊ ዝበጽሑ ኣርባዕተ ደቂ’ቲ ከባቢ
ይመሃሩ ኣለዉ።
ኣብቲ ንኡስ ዞባ ሓንቲ ኣንቡላንስ
ኣላ። ቦታታት ካብ ንሕድሕዱ
ስለዝረሓሓቕ፡ ኣብ ገሊኡ ክሳብ
ልዕሊ 100 ኪሎ-ሜተር ስለዝኾነን፡
ጸገም መጐዝዓዝያ ብምህላውን ግን፡
እታ ኣምቡላንስ እኽልቲ ከምዘይኮነት
ኣመሓዳሪ እቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እድሪስ
ዓሊ ይገልጽ።
ብዛዕባ ትምህርቲ፡ ብመሰረት ሓበሬታ
ሓላፊ ትምህርቲ ናይቲ ን/ዞባ፡ መምህር
ኣቡበከር ዓሊ፡ ካብ መዋእለ ህጻናት
ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዝምህራ - ገሊአን
ብዘመናዊ ዝተሃንጻ ገለ ድማ ኣብ ዳሳት
ኣገልግሎት ዝህባ ኣብያተ-ትምህርቲ
ኣለዋ። ኣብ ኣዶብሓ ንኡሽ፡ ዔላባቡ፡
ምድጋግን ቀድሓትን 2 መዋለ ህጻናት፡
6 መባእታ፡ 1 ማእከላይ። ሓንቲ ድማ
ኣብ ዓሬርብ 70 ተማሃሮ እተምህር
ሰበኽ-ሳግማዊት ቤት-ትምህርቲ ኣላ።
እቶም ኣብዚ ኣብያተ-ትምህርቲ እዚ
ብ33 መማህራን ዝማሃሩ ተማሃሮ፡
ብድምር 627 ኮይኖም፡ እታ ኣብ
ቀድሓት (ሓስታ) ዘላ ቤት ትምህርቲ
ድማ ብቋንቋ ብዳዌት ትምህር።
ኣብ ኣዶብሓ፡ ጸገም መማህራን
ዘይኮነ ጸገም ተማሃሮ ከምዘሎ እዩ
ዝገልጽ ሓላፊ ትምህርቲ ናይቲ ን/ዞባ
መምህር ኣቡበከር ዓሊ። ኣብ ዒታሮ
ካብ መዋለ ህጻናት ክሳብ ማእከላይ
ደረጃ ከምኡ’ውን ኣብ ዔላባቡ ዘላ
መባእታ ቤት-ትምህርቲ ብዘበናዊ
ኣገባብ ዝተሃንጻ ክኾና እንከለዋ፡ ኣብ

ቀድሓትን ዓሬርብን ድማ ብሕጂ ክህነጻ
ብመንግስቲ ጸዲቑ ምህላዉ እቲ ሓላፊ
ትምህርቲ ሓቢሩ። ነቲ ናይ ቀድሓት
ቤት-ትምህርቲ መህነጺ ዝኸውን ጥረነገር፡ ድሮ ናብቲ ቦታ በጺሑ ከምዘሎ፡
እቲ ናይ ዓሬርብ ግን፡ ጸገም ጽርግያ
ስለዘሎ ናብኡ ንምብጻሕ ብሕጂ
ዝሕሰበሉ ምዃኑ እውን ገሊጹ።
ኣብዚ ኣዝዩ ኣተባባዒ ጉዳይ ዝረኣናሉ፡
መንግስቲ ተማሃሮ ንምትብባዕ - 2
ግዜ ኣብ መዓልቲ (ልክዕ ከም ቦርዲን
ምዃኑ እዩ) ኣብተን ኣብያተ-ትምህርቲ፡
ብናይ መንግስቲ ወጻኢ ክምገቡ
ተፈቒዱሎም። እቶም ካብ ርሑቕ
ቦታታት ዝመጽኡ ከኣ፡ ምሉእ ብምሉእ
ኣብ ቤት-ትምህርቶም ይምገቡ።
ብጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ገለ ሓገዛት
ከምዝግበር እውን፡ ሓላፊ ትምህርቲ
ናይቲ ን/ዞባ ይገልጽ።
ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዝምልከት፡ 447
ተማሃሮ ካብኦም እተን ዝበዝሓ ደቂኣንስትዮ ከምዘለዋ፡ ሎሚ ዓመት 10
ተመሃሮ 7ይ ክፍሊ በጺሖም ንዓመታ
ኣብ ጀነራል ክሳተፉ ምዃኖም፡ ዕድል
ትምህርቲ ዘምለጦም ዕድሚኦም ክሳብ
14 ዓመት ዝበጽሑ ተማሃሮ፡ ኣብ መደብ
ዓርዮም ንምጅማር መደብ ከምዘሎ፡
መምህር ኣቡበርከ ይገልጽ። እቲ ዝዓበየ
ንትምህርቲ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ምዃኑ፡ ክሳብ
ሕጂ መደብ ትምህርቲ ዘይተጀመረሉ
ምምሕዳር ከባቢ እንተሎ ድማ - ሃገር
ምዃኑ ኣረዲኡ።
ንሕርሻ ብዝምልከት፡ ንኡስ ዞባ

ኣዶብሓ፡ እቲ እንኮ ንጥፈታት ሕርሻ
ዘይካየደሉ ንኡስ ዞባ እዩ። ተቐማጦ
ናይቲ ንኡስ ዞባ፡ እኽሊ ካብ ቶከር ሱዳን እናሸመቱ፡ ደርጋ ኩሎም ብመጓሰ
ጥራይ እዮም ዝናበሩ። ኣብ እዋን
ብረታዊ ቃልሲ፡ ኣብ ባድን ዝተባህለ
ቦታ፡ ንጥፈታት ሕርሻ ክካየድ ጀሚሩ
ነይሩ እዩ። ሽዓኡ እቲ ኣብ ኣስታት
84 ሄክታር ዝካየድ ዝነበረ ሕርሻ፡
ኣብቲ ከባቢ ኣወንታዊ ለውጢ’ኳ እንተ
ኣትረፈ፡ ድሕሪ ናጽነት ተሰናኺሉ።
እዚ ሕርሻ እዚ ከም ቀደሙ ክበራበርን
ኣውራ ድማ እቲ ሕርሻ ኣብ ማሽነሪ
ስለዝሙርኰስ መንግስቲ ቆላሕታ
ክገብረሉን፡ ህዝቢ ካብ ዝሓትተሉ እዩ።
ኣብ ን/ዞባ ቅሮራ ግን፡ ክሳብ 400
ዝኾኑ ሓረስቶት ኣብኡ ከምዝሓርሱ
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እድሪስ
ዓሊ ሓቢሩ።
እቲ ዝዓበየ ጸገም ኣብቲ ን/ዞባ፡
መጐዓዝያን መራኸቢታት እዩ። እቲ
ናይ መጐዓዝያ፡ ሓደ ግዜ ናይ በረኻ
ተባሂለን ኣውቶቡሳት ተቐልቂለን ነይረን
- ድሕሪኡ ግን ኣይተመልሳን። መንገዲ፡
ብፍላይ ኣብ ግዜ ክራማት ስለዝበላሾ፡
ህዝቢ ብማእቶትን ብስራሕ ንመግብን
እዩ ዘዐርዮ። እዚ ድማ ካብ ዓቕሙ
ንላዕሊ እዩ። እንተ’ቲ ናይ መራኸቢታት
ጉዳይ ግን፡ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ንኡስ ዞባ
- ርክብ ብደዳበን ሬድዮ ርክብን ምዃኑ፡
እቲ ኣመሓዳሪ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ኣመሓዳሪ ን/ዞባ ኣዶብሓ ኣቶ
እድሪስ ዓሊ፡ “እዚ ን/ዞባ ደጀን ሰውራ
ስለዝነበረ፡ ኣብኡ ዘሎ ቅርሲታት ክዕቀብ
ምምሕዳር ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ። እዚ
ኣሰራት ገድልን ቅርስታት ሰውራን፡
ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ፡ ጽባሕ
መስሓቢ በጻሕቲ ኮይኑ ንዘቤታዊ
ቱሪዝም ከተባብዕ እዩ። ስለ’ዚ መንግስቲ
ልዑል ቈላሕታ ክህቦ ንትስፎ” ኢሉ።
ን/ዞባ ኣዶብሓ፡ ዝወዓየ ጎላጉል
ብዘለዎ መሬት ጥራይ ኣይኮነን ዝግለጽ።
ዝበረኸ ቦታ፡ ማዩ ክሳብ ናብ በረድ
ዝቕየር ዝባውንቲ - ሃገር እውን ኣብዚ
ን/ዞባ እዩ ዘሎ። ብተወሳኺ ሎሚ፡ ሳላ
ናጽነት እተን ከም ኣጣል ፋሕ ኢለን
እትረኽበን ኢራብን ጠለበዱን፡ ኣብ
በረኽቲ ቦታታት ድማ ከም በዓል ዒውን
መፍለስን. . . ምስቲ ኣብ ዘበነ ገድሊ
ኣብዚ ቦታታት እዚ ተደኲኑ ዝነበረ’ሞ
ኣሰራቱ ዝገልጽ ዘሎ ቅርሲታት ሰውራ
ተደማሚሩ፡ እቲ ንኡስ ዞባ ንመጻኢ
በጻሕቲ ክስሕበሉ ዝኽእል ቅሙጥ
ሃብቲ ኣለዎ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

tum.tes.88@gmail.com
ካልኣይ ክፋል

ከም’ቲ ዝበልኩኻ ኣብ ቤት
ትምህርትና
ኮኾበይ
ተደፋሪ
ኣይነበረን። ኣነ’ውን ንኣወዳት ገጽ
ንዘይምሃብ፡ ገጸይ ምስ ኣሰርኩ’የ።
ኪዳነ ቁሪ ጥራይ’ዩ ክቐርበኒ ዝደፍር
ዝነበረ። ኩሉ ግዜ ‘ደልየኪ ስለ ዘለኹ
ምስ ተፈደስና ኣብ ኣፍደገ ንራኸብ’
እዩ ዝብለኒ ነይሩ። ኣዘራርባኡ’ሞ
እንታይ ክትብሎ - ትእዛዝ እዩ በቃ ካርካርካርካር. . .” በለት።
ኣነ’ውን እንተስ ናይ ልበይ፡ እንተስ
ከሰንያ ካዕካዕ በልኩ። ዕላል ቀጺላ።
“ካብ ኪዳነ ንኽትርሕቕ ካልእ ሜላ
ምጥቃም ደኣ’ምበር፡ ፊት ንፊት
እምቢ ምባል ኣየዋጽእን’ዩ። ፍሉይ
ዝኾነ ኣዋልድ ናይ ምሽዳድን
ምድሃልን ክእለት እዩ ነይሩዎ።
ክሻደድ እንተትርእዮ. . . ! ካብ
ክሳድ ንላዕሊ ደኣ ኾይኑ እምበር
ዘይተቀባጥረሉ ጓል ኣይነበረትን።
እዋይ ኪዱን ወደይይይይ. . .”
ብዝኽሪ ሸለው በለት። ብሓቂ ዕላላ
መሲጡኒ። ናይ ቤት ትምህርቲ
ሂወተይ እውን ኣዘኻኺሩኒ።
“ቀጽሊ” በልኩዋ ብኡ ኣቢላ ስለ
ዝሃጠመት።
“ሽዑ ወደይ ኣስናኑ ገይጹ ‘ሃና
ንዒ’ስከ’ ይብለኒ። ክኸዶ ጥራይ
ነይሩኒ። ‘ኪዳነ እንተ ጸዊዑዋ ትኣቢ
ጓል የላን’ እናተበህለ ስለ ዝዝረበሉ፡
ንሱ ድማ ጓል ከም ዘይትኣብዮ
ከመስክር’ዩ ዝደሊ። በቶም ኣብ
ከባቢና ዝነበሩ ተመሃሮ እናተሰከፍኩ፡
ከይፈተኹ ፍሽኽ ኢለ ሰላም
በልኩዎ። ኣይክእሎን እዩ እምበር
ኵርዕርዕ ክብል እዩ ዝፍትን ከኣ።
ክላስ ንኣትወሉ ሰዓት ቀሪቡ ስለ
ዝነበረ፡ ደቂ ቤት ትምህርትና ድሮ
ይተኣኻኸቡ’ዮም ዝነበሩ። ደቂ ክላስና
በዓል ዳዊት፡ ሚኪኤለ፡ ዮዲት፡ ዛይድ.
. .፡ ወኻዕካዕ እናበሉ ክሓልፉ ምስ
ረኣኹዎም፡ ክሕወሱና’ሞ ካብኡ
ከገላግሉኒ ብምሕሳብ፡ ብማዕዶ ኢደይ
ንሰላምታ ኣወዛዊዘሎም። ይትረፍዶ
ብማዕዶ፡ ኣብ ጥቓይ ከለዉ’ኳ
ሰላም ክብሎም ኣይዝከረንን። ግና
ሓሳበይ ኣይሰመረለይን። ከይተገደሱ
ኢዶም ኣወዛዊዞሙለይ እናስሓቑ
ሓሊፎሙና። እታ ሓንቲ መሓዛይ
ዝነበረት ዮርዳኖስ ከኣ ኣብ ሽዑ በጺሓ
ደንጒያ እምበር ንሳ ትሓልፈለይ እያ
ነይራ። ምሳይ ልሕግ ምበለት ነይራ።
“እንታይ ደኣ ትምህርቲ ሰሙን
ምሉእ ከም ዘብኮርኩ እናፈለጥኪ
ደሃየይ ዘይትሓቲ?” ኣብ ልዕለይ
ክወድቕ ከም ዝደለየ ናብ ኣካላተይ
ዘቢሉ ሓተተኒ። “ብላዕ ዘይበሉዎስ
ጽብሑለይ ይብል” በልኩ ብውሽጠይ።
ብዛዕብኡ ክሓትት እንተ ኾይነ “የለን”
እምበር “ኣሎ” ክብሉኒ ኣይደልን’የ
ነይረ። በቃ ኪዳነ ንኽርሕቀልካ ኢልካ
ትቐርቦ ሰብ’ዩ።
“ኣበይ ደኣ ከይዱ እናበልኩ
ክሓተልካ እንድየ ቀንየ” ብሓሶት

ከደዓዕሶ ደለኹ። ንሱ’ሞ መዓስ ሸለል
ይብል ኮይኑ! “ ከዛብ! እስከ ሓቂ
እንተለኪ ንበዓል መን ሓቲትኪ?”
መመሊሱ እናተጸግዐ ኣብ ኣፍ
ልበይ ክልጠፍ ደለየ። ኣነ ኸኣ
እናድሓርሓርኩ “ኣንታ ኪዳነ እንታይ
ኴንካ፡ ዋእ እቲ ዝርእየና ሰብከ እንታይ
ክብለና” እናበልኩ ተመሳሰልኩዎ።”
“ኪዳነ ናይ ሰብ ከም ዘይግድሾ
ኣይትፈልጥን ዲኺ”
“ዋእ ዓሻ’ባ ኣይትኹን ኣንታ
ኪዱነይ” ነብሰይ ንኸውጽእ ዕረ
እናጠዓመኒ ብቕብጥሮት ጸዊዐዮ ሃሃሃሃሃሃ. . .” ክሳብ ዓንቀራ ሰሓቐት።
“ኣወዳት ከምኡ እንዲኹም፡ ‘ኪዱነይ’
ምስ በልክዎስ፡ እቲ ኩሉ ፈራዕራዕ
ናበይ ከም ዝጠፍአ፡ ከም’ዛ ኣብ
ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ኰይኑ. .
. እንታይ ድዩ ኢሉኒ መሲሉካ ኣይደሃልን እዩ’ኮ ንሱ ‘ሕጅስ ቅሰኒ
በሊ፡ መጺአልኪ ኣለኹ ሃና ሽኮር’
- ኣይብለንን! ሽሑ ስሓቕ ክሞልቀኒ
ደልዩ፣ ግን ከመይ ገይረ ክስሕቕ!
ኣላ ኪዱን! ኣይሓፍርን እዩ’ኮ!
ኣነ ‘ጠፊኡልኪ’ ክብሉኒ እጽበ፡
ንሱ ድማ ‘መጺአልኪ’ ኢሉኒ ካርካርካርካርካርካር. . .” ነታ ጸባብ
ገዛ ኣናዊጻ፡ ናብ ኣፈፌት ቀባሕባሕ
ከም ዝብል ገበረትኒ። ዕላላ ግርህነት
ዝዓብለሎ እዩ - እቲ እናሻዕ ሒዙዋ
ዝዓርብ ሕሉፍ በሰላ ክሳብ ክንደይ ከም
ዝጎድኣ ግን፡ ኣብ ኩለንትናኣ ይረአ።
ናይ ኪዳነ (ቍሪ) ዕላል ክትውድኣለይ
ስለ ዝደለኹ “ብኸመይ ደኣ ካብ ኪዳነ
ተገላጊልኪ?” ኢለ፡ ፍኹስ ንኽብላ
እናስሓቕኩ ሓተትኩዋ።
“ደሓር ጁባኡ ሃሰስ ኢሉስ፡
ብውሕልነት ዝተዓጻጸፈት ወረቐት
ኣውጺኡ፡ ኢደይ ስሒቡ ኣዕሚዅኒ።
“ኣንቢብኪ - ክንፍደስ ከለና ኣብ’ታ
ኣፍደገ መልሲ ሒዝኪ ምጽኢ”
ኢሉ፡ መልሰይ ከይተጽበየ፡ ናብ
መኻይድቱ ገጹ ተዓዚሩ። ኣፍ ልቡ
ነፊሑ ክጽንበሮም ከሎ፡ ብኣድናቖት
ይዕዘቡዎ ከም ዝነበሩ ተዓዚበዮም።
ነታ ዝጨበጥኩዋ ወረቐት ክድርብያ
ድንድው ኢለ ነይረ። እንተርእዩኒ
ግን መጥፍኢተይ እያ። ደሓር ወደይ
ክላስ ምስ ኣተኹ ኣብ መንጎ መጽሓፍ
ኣእትየ ሕልፍ ሕልፍ እናበልኩ
እንተንበብኩዋስ “አፍቅረኪ’የ፡ ናተይ
ኢኺ . . . ናይ ሕማቕ ቀባኣይ
ዝመስል፡ ቀይሕ ዕምበባ ከኣ ስኢሉለይ
እምበር ካዕካዕካዕካዕ. . . - ምሽ ኣለካ
ከም’ቲ ቀደም ተመሃሮ ዝጸሓሓፉዎ
ዝነብሩ ዓይነት፡ ከም’ዚ ንልቢ በሲዑ
ዝሓልፍ ኲናት፡ ጥብጥብ ዝብል
ደም ዝመስል፡ (true love never
end) ከምኡታት ገይሩ ነዛ ወረቐት
ዘይምሱል እዩ ኣምሲሉዋ። ቅጭ
እናመጽኣኒ መደርበዪ ክሳብ ዝረኽበላ
ከም ጨርቂ ጠቕሊለ ኣብ ጁባይ
ወቲፈያ። ንዕኡስ ዋላ ሓንቲ ስምዒት
እኮ’ዩ ዘይነበረኒ - ወዲ ኰይኑ እውን
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እንቋዕ’ኳ. . .
ኣይስመዓንን ዝነበረ። ደብዳበ ጽሒፉ
ምስ ሃበኒ ግን፡ ምስ’ቲ ምግዳፍ
ኣብዩኒ ምንባሩ ‘እዚስ ዝምሕረኒ
ኣይመስልን’ዩ” ኢለ ፈሪሐ።
“እሞ መልሲ ሂብኪዮዶ?”
“ናብኡ እንድየ ክመጽኣካ፡ ሰዓት
ኣኺሉ ካብ ክላስ ውጽእ ኢለ ብኸመይ
ከምልጥ ከም ዝኽእል እናሓሰብኩ
ከለኹስ፡ ምስ’ቶም ኣቐዲሞም
ዝወጽኡ ደቂ ክላስና እናዕለለ ብጎቦ
ዓይኑ ይከታተለኒ ከም ዝነበረ ርእየዮ።
ፈጺሙ ኣይግራህን እዩ። “እዋይ
እንታይ ኢለ እየ ከሽክዖ እናበልኩ
ከለኹ ኸኣ “ሃና” ኢሉ ጸዊዑኒ።
ከም ዘይረኣኹዎ ትም ኢለ ክስጉም
ፈቲኒ። ኪዳነ’ሞ ህልኸኛ እንድዩ
- ገጹ ጨማዲዱ ቅልጥፍ ቅልጥፍ
እናበለ መጺኡ ‘ናይ ምንታይ ንዕቀት
ደኣሉ’ዚኸ፡ ኪዳነ ቁሪ ኣይፈለጥክዮን
ኣለኺ ሙሽ” ኢሉ ኣትሪሩ ብኢደይ
ሒዙኒ። መሊሱ ኸኣ ስምዒ’ንዶ ‘እቲ
ደብዳበ’ኮ መልሲ ክትህብኒ እምበር፡
ከተጽንዕዮ ኣይኰንኩን ሂበኪ’ ኣዒንቱ ፈጠጠጠጥ. . . ከብሎ ከሎ
እንተ ትርእዮ!
ብውሽጠይ ‘ሞሲባዶ ረኺበ ጓለይ!’
እናበልኩ መቸም ደው ኢለ። ኣብ
መንጎ’ቶም ኩላቶም ተመሃሮ ሕፍር
እናበልኩ ክሰምዖ እምበር እንታይ
ደኣ ክገብር! ኢደይ እናጠዋወየ
ዓቕለይ ምስ ኣጽበበለይ፡ “ፈንወኒ’ባ
ኣታ ኪዱነይ! ኣብ ቅድሚ ሰብ ድየ
መልሲ ክህበካ” ናብ’ዛ ምቅብጣር
ኣትየ። ዝጸሓፍኩዎ ደብዳበ ዘይብለይ
እየ’ኮ ከምኡ ኢለዮ። ብኮኡ ፈሊጠያ
እንድየ። ኣቀባጥር ምስ ኣበልኩሉ፡
ድሮ ዝሒሉስ፡ ‘ኣብ’ቲ ኣፍደገ
ክጸንሓኪ’የ ሃኒታ፡ ኣይትደንጒዪ
ኢሉኒ ሓሊፉ - ሃማም። ብውሽጠይ
‘መን ሰብ ምስ ቆጸረካዩ’ እናበልኩ
ከይፈተኹ ‘ሕራይ’ ኢለዮ።”
“ኣብ መወዳእታ ኣብ ምንታይ
በጻሕኩም ምስ ኪዳነ?” ዋላ’ኳ ግሩህ
ዕላላ ባህ ኢሉኒ እንተ ነበረ፡ ኣብ ኪዳነ
ጥራይ ግዜ ከይውደኣና ምእንቲ
ከተሕጽረለይ ደለኹ።
“ምስ ኪዳነ ደኣ ከምኣ ኢልና
ነይርና። ንሱ ክልምነኒ ኣነ ገጽ
ክኸልኦ፡ ብቐደሙ ክጸልኦ መዓት እየ
ነይረ። ምስ ክብሮም ምስ ተላለኹ’ሞ
ኸኣ ዋጋ ከማን ኣይህቦን ነይረ። ንሱ
ግን ክሳብ መወዳእታ ይመላለሰኒ
ነይሩ ምስኪናይ። ክሳብ ሕጂ እዩ
ዘደንግጸኒ።
“እታ ትምህርቲ ጠቕሊልኪ
ዘቋረጽክላ መዓልቲ መኣስ ነይራ፡
ብኸመይ ከምኡ ዝበለ ውሳነ
ወሲድኪ?”
“ከም’ቲ ዝበልኩኻ ዋላ ክጅምር
ከለኹ ኣብ ትርምህርቲ ከም ቀደመይ
ኣይነበርኩን። ምስ ክብሮም ካብ
ዝጅምር ንደሓር ናይ ትምህርቲ
ተገዳስነተይ ጠፊኡ’ዩ። ዋላ ክመሃር
ከም ዘለኒ እንተ ሓሰብኩ ኣይከኣልኩን።
ኣብ ትዌልቭዝ ወርሒ ኣቢለ ምስ
ተመሃርኩ፡ ሰኑይ መዓልቲ፡ ቅድሚ
ሓደ ሰዓት ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርትና
በጺሐ። ቅድመይ ዝኣተወ ዋላ ሓደ
ሰብ ኣይነበረን። ክብድብድ ኢሉኒ
ነይሩ። ከም ዘጽንዕ ከኣ’ምበር ጥራዘይ

ገንጺለልካ! ግን ከመይ ገይረ ከጽንዕ።
በቲ ሓደ እጭነቕ፡ በቲ ሓደ ንክብሮም
እዝክር፡ ሓሳብ ጥራይ ኰይነ። ግርም
እኮ’ዩ ዝብለካ። ኣብ ሓጺር እዋን
እየ’ኳ ተቐይረ። በቃ ሽዓ መዓልቲ
‘ኦፋፋፋ. . .’ ኢለ፡ ጥራውዝተይ
ጥርንፍንፍ ኣቢለ ንገዛይ። ድሕሪ
ቀትሪ ድማ ናብ ክብሮም። ‘ስለ
ምንታይ ከምኡ ኾይነ?’ ዝብል ሕቶ
ካባይ ተፈልዩ ኣይፈልጥን። እፈርሕ
ነይረ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ወለደይ
ብኩነታተይ ኣዝዮም ተሻቒሎም
ይሓቱኒ ስለ ዝነበሩ፡ ክኣቱን ክወጽእን
ስጋይ ይቕንጠጥ ነይሩ።
“ወለድኺ እንታይ ይብሉኺ
ነይሮም?”
“ኣበይ ተምስዪ ኣለኺ - ምሸት
ኣይትውጽኢ ሓደራኺ፡ ሓደጋ
ከየጋጥመኪ. . .” እንታይ’ሞ፡ ንሳቶም
ደኣ ኩሉ ግዜ ይምዕዱኒ ነይሮም።
ናይ ኢዶም ኣይተፈድዩን እምበር
ብሕንቃቐ እንድዮም ኣዕብዮሙና
ወደይ! ኣነ ድማ ግብረይ ንኽሓብእ
ክብል ጸርጸር እብለሎም ስለ ዝነበርኩ፡
ከይቋየቚኒ ይፈርሑ። ኣቦይ’ሞ ዓይኒዓይነይ እናጠመተ፡ ብውሽጡ እህህ
እናበለ እዩ ኣሕሊፉዎ ምስኪናይ. .
. ዓኽኽኽኽኽ ንወለደይ’ኳ ክንዲ
ዘሐንቀቑኒ ወጺዐዮም እየ። ኣነ ሰብ
ድየ መሲለካ - ሰላም ዝነበረ ገዛና
ብሰንከይ ሰለሎ ኣትዩዎ - ክቡራት
ወለደይ ኣሕሲረዮም. . .” ንብዓታ
ኣበይ ከም ዝጸንሐ ንእለቱ ጀረብረብ
በለ። ፊቕፊቕታኣ እውን ትንፋሳ ክሳብ
ዝሓጽር እናወሰኸ ከደ። ብሰሪ ንእስነት
ብሃንደበት ከም ዝጸደፈት እናሓሰብኩ
ድማ ኣብ ክንደኣ ተጠዓስኩላ።
ከም’ቲ ዝዀነ ሰብ ዝገብሮ “ኣጆኺ፡
ዓለም ናይ ሽግርን ጸበባን ስለ ዝዀነት
ንበይንኺ ኣይኰንክን. . .” እናበልኩ
ንኽምዕዳ ዘንቀሳቐስኩወን ከናፍረይ፡
ቃል ከየውጸኣ ተዓብሳ። እቲ ናብ
ድሕሪት እናመለሰ ንውሽጣ ዝጕርጕር
ጣዕሳ፡ ብዘረባን ኣብ ሓደ እዋንን ክእለ
ከም ዘይክእል ዘኪረ። ብዓቢኡ’ውን
ቅድመይ ብዙሕ ስለ ዝተማዕደት፡
ንዓኣ ሓድሽ ከም ዘይከውን ፍሉጥ

እዩ። ስለ’ዚ ድማ ብንብዓት ክወጽኣላ
እናተተስፈኹ ትም ኢለ ተጸብየያ።
ፊቕፊቕታኣ ምስ ሃድኣላ፡ ካብ
ሕቶታተይ መህደሚ ግዲ ደልያ፡
ነታ ረሲዓታ ዝነበረት ስኽትቲ
ጀበና፡ ከየገንፈለት ከላ ከተገማድሓ
ጀመረት። ሰፊኑ ዝጸንሐ ናይ ዕላል
ሃዋህው ፈጺሙ ስለ ዝሞተ፡ ካብ
ድሕረ-ባይታኣ ወጻኢ ዝዀነ ዕላል
ከምጽእ ንሓንጎለይ እንተ ፈተሽኩ’ኳ፡
ክመጽኣለይ ኣይከኣለን። ብስቕታ
ጥራይ ኣወል ቡን ሰተና። ጀበና
እንደገና ተሰኽቲታ ሰዓት ሓደ ኣቢሉ
ኰነ።
“ዓለም መቸም ከምኡ እያ ንገሊኡ ትድንድኖ፡ ንገሊኡ ድማ
ሰማይ ትሰቕሎ” ዓቕለይ ምስ ጸበበኒ፡
ትም ኢሉ ዝመጽኣለይ ዘረባ እየ
ደርብየ - ያኢ ተዛሪበ ኢለ።
“ዓለም ወሪዱዋ - እንታይ ገይራ
ንሳ ወደይ!- ሰብ’ዩ ርጉም እምበር.
. .” ምስ በለትኒ፡ እቲ መጺኡለይ
ኢለ ዝደርበኹዎ ዘረባ ኣሕፊሩኒ።
ኣብ ከም’ዚ ኩነት እንከለና እያ ድማ
ቦርሳ ዝተሓንገጠትን ዲቪዛ ዝለበሰትን
ተመሃሪት ካብ ግዳም ድምጻ ዝተሰምዐ።
ሃና፡ ብሃታሃታ ንብዓታ ሓቢሳ፡ ብዀፋ
ገጻ ተሓጺባ ብብሩህ ገጽ ተቐበላታ።
እታ ኣብ ደገ ከላ ድምጻ ዘስመዐት
ቆልዓ ‘ማማ’ እናበለት ኣትያ። “ጓላዶ
ትኸውን?” ኢለ ንነብሰይ ሓተትኩዋ።
ንኸይሓትታ ግን ምናልባት እንተ
ዘይኰይና ከይጎድኣ ተሰከፍኩ።
ባዕለይ ድየ ከምኡ ሓሲበ ወይስ ገለ
ሰባት ኣዕሊሎሙኒ እንድዒ፡ ውላድ
ከም ዘይብላ ገይረ እየ ሓሲበያ።
ይቕጽል. . .

መአረምታ
ክቡራት ተኸታተልቲ ዓምዲ ሩፍታ፡
ኣብ ቀዳማይ ክፋል፡ ሃና ዝተወልደትሉ
1987 ዝብል፡ - ብ1979 ዓ.ም. ክትካእ
ምስናይ ይቕረታ ንሓትት።
ኣዳላዊ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን
ይጥንክሩ፡ይሰምሩ . . .ወዘተ።
ግጥምታት ሓያላት ተዋጋእትን
ኣዋጋእትን ከምኡ ኸኣ፡ ተጣበቕቲ
መሰልን መረጋገጺ ሓርነትን
እዮም። ናጻ እዮም፡ ብናጽነት
ተተሊሞም ድማ፡ ንናጽነት ይዝምሩ።
ግጥምታት ብቓላት ተዘሪኦም ኣብ
ዝባን ጸላእቶም ዝዓልቡ ኩርማጅ
እዮም። ንፍቕሪ፡ ንትዕግስቲ፡ ዓወት፡
መከራ፡ ዓቕሊ፡ ሕሰም፡ ስነ-ምግባር፡
ባህሊ፡ ጽባቐ፡ ተፈጥሮ፡ ብሉጽነት፡
ተስፋን ትጽቢትን . . . ተሓንጊሮም

ንስኻ ትነድቕ
ደድሕሬኻ ይወድቕ።
እናሓንሳእ ግዜ’ውን ይዘርየካ’ዩ።
ተለዋዋጢ ባህሪ ኣለዎ። ኣብ
ክንዲ ምስ ውጹዕ ምስ በዓል
ሓይሊ ይውግን። ኣብ ክንዲ ምስ
ደላዪ ናጽነትን ሰላምን፡ ምስ በዓል
ሓይሊ ይምንጉድ። ደሓን ኣሎ
እናበልካዮ፡ ሓሸውየን እህህታን
ሓዚሉ ህቦቡላ ሽግር ጽዒኑካን
ገሲሙካን ይኸይድ። ኣብዚ
ህሞት’ዚ ንነገራት ኩሉ ኣውሪድካ
ኣደይብካ እንተሓሰብካዮ ድማ፡
ብላሽ ይኸውን። ውጽኢቱ ድማ
ባዶሽ ይኸውን። ይኹን ደኣ’ምበር፡

ስኒ ዘንከሰት ግጥሚ’ያ። መጻኢ
ተቓለሰቲ ናጽነት ኣብሪሃ፡ ልቢ
ዘጽንዐት ነዳዲ ቃልሲ’ያ። ገጣሚ
ነቲ ናይ ሽዑ ሂወቱን ሂወት ህዝቢ
ኤርትራን ብቖሎ መሸላ ሰምዩ፡ ከም
ፍረ መሸላን ኣብ መንከሽከሽን ሓዊ
ምስማዩ ድማ፡ ዝያዳ ነቲ ጨካን
እዋን ዘብርህ’ዩ። ብምቕጻል ከኣ፡
እንታይዶ ይግበር’ዩ
እናተባራረዩ
ኢድካ ተኣሲሩ ኩሪንኩሪት
እህህ ተበሉኻ ብኹርንዒት
እንተመኸሩልካ ለይትን ቀትርን
እንተደርበዩልካ እምንን በትርን
ኣይበልካ ደሓን ክትል- ክትል

ዝህነጹ መንደቕ እዮም።
ክቡራት ኣንበብቲ
ንሎሚ
እምበኣር ብምኽንያት በዓል ናጽነት
ነታ “ከም ቆሎ መሸላ” እትብል
ኣብ 1985 ኣብ ኣለም በቃኝ
እንከሎ፡ ዓቢ ስነ-ጥበበኛ ገጣሚ
በየነ ሃይለማርያም ዝገጠማ፣ ናጽነት
ዝጸምአት ሓርነታዊት ግጥሙ
ንሎሚ ጆባእ ክንብለኩም ኢና።
እዛ ግጥሚ ንተግባራት ተንኮል፡
ጭካነ፡ ሓሳርን መከራን ጸላእትና፡
ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ተባዓት
ተቓለስትን ከም ውሕጅ ሓምለ
ሰነ ንዝወርድ ዝነበረ ኣይሂ ግፍዕን
ሕሰምን፡ ስምብራት ሕንዚ መግዛእቲ
እተንጸባርቕ
ደላይት ሰላምን
ናጽነትን ዝኾነት ግጥሚ’ያ። እስከ
ካብ ቅንየታ እናቖናጨልና ብሓደ
ንኺዳ።
ከም ቆሎ መሸላ!
ኣሎ እዋን ኣሎ ግዜ
ቢልካ -ቢልካ ሓሸውየ
ወትሩ ቁዛም ወትሩ ወየ
ዝወድቀካ ሓሳብሎ
ኣልቦ መዓት ዘይተልዕ’ሎ
መሲእካ ፈቲግካ
ኩሉ ይዝረገካ
ሓሲብካ ዘቚቕካ
ከቶ ነይሰልጠካ

ባዶ ከም ቁጽሪ ዋጋ ስለዘለዎ ግን፡
እንተተጸሚምካ ዓስቢ ትጽቢትካ
ከም እትረክብ ርጉጽ’ዩ። ካብ ዓንዴል
ዕረ ዝመርር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ
ድማ ከምኡ መድረኽ’ዩ ሓሊፉ።
ከም ዝናብ ኣብ ዝባኑ፡ ንኹምራ
በረድን መሸንጎጓ ኣባትርን ጸላኢ፡
ጻሕን ዛሕን ኣቢሉዎ። ንንውሓት
ኣርዑት መግዛእቲ ሓሸም ኣቢሉ
ብዓቕልን ልቦናን ነቲ ጎቦ መሰስ
ኢሉዎ። ግጥሚ በየነ ሃይለማርያም
ድማ፡ ነዚ’ያ ተውክኣልና። ጸላኢ
ጸለሎ ቀባኢ ከም ዝብሃል፡ ኣብ
ዘይገመትካዮን ዘይሓሰብካዮን ግዜ
ከም ዓቢ ደንጎላ ዱብ ይብለካ። እቲ
ዝኸፍአ ነገር ከኣ ጸላኢ፡ ንዝዃነኻዮ
ጽቡቕን ምልኩዕን መንደቕ ዘረባ፡
ኳና’ዩ ክብሃል እንከሎ’ዩ። ድሕሪ
ግዜ ሓቅን ዘይትን ጸብለል ዝብሉ’ኳ
እንተኾኑ፡ ኣብቲ እዋን ግን፡ ኣማዕዲኻ
ኣይርኣዩን። ሓያል እንተኾይንካ፡
ነቲ ዘይተልዕሎ ዝወረደካ መዓት
ተጻዊርካ ክትስጒም ኣለካ። ኮይንካ
ከም ዘይኮንካ፡ ጨጓር ንውሽጢ ጌርካ
ዘገም ምባል፡ እቲ እንኮ መንገድን
ዓወትን፡ ጎደናን ናጽነትን ምዃኑ
ድማ ይነግር። ናጽነት ንምምጻእ
ዝተቓለሰት ሓርበኛዊት ግጥሚ
ከም ቆሎ መሸላ፡ ብርኪ ኣትሪራ

ኣይተስግል ሕደግ
-ኣይተሰፍልል
ናይ እንዳመን ድንን ናይ
እንዳመን ዝህልል
ጨጎራኻ ጌርካ ከም ንቝልቁል
ከም ቆሎ መሸላ እናተሎሎኻ
ምስሓቕ’ዩ ‘ንታይ ድኣ
ልቢ -ዝልብኻ።
ገጣሚ’ውን ሓያል ተቓላሲ
ምንባሩ፡ ዕጫ እዚ ሂወት እዚ’ዩ
ገጢሙዎ። ኣብ 1985 ድማ ኣብ
ቤት ማእሰርቲ ኣለም በቃኝ፡ ከም
ቆሎ እናተለለወ እንከሎ፡ከም ቆሎ
መሸላ ጽሒፉ። ድግድጊት ተስፋ
ተዓጢቑ፡ ነቲ ከም ማይ ጥሚቕ
ነናሻዕ ጥብ ዝብል ዝነበረ ዘይጽሒ
ናይ ዓመታት ዝናብ ድማ፡ ንሱን
ህዝቡን ናጽነት ኣማዕድዮም።
ብሓፈሻ ግን፡ እዞም ኣብ ላዕሊ
ተዘሪኦምን ተዘርዚሮምን ዘለዉ
ሓረግ ቃላት፡ ንዕዙዝ ብቕዓት
ገጣሚ ዝመስከሩ እዮም። ነናሻዕ
ዝፍቶን ዝደጋገምን ዝፍጠርን
ጥዑምን ምዕዙን ረምታታት ድማ
ኣለዎም። ኣብዞም መስመራት
ጽባቐ
ውህደትን
ስምረትን
ኣለዉ። ብስሙር ጥበብን ክእለትን
ተወሪቖም ከኣ፡ ናጽነት ክደልዩ
ከለዉ ይረኣዩኻ። ማዕረ ክንደይ

ኣብርሃም ዘርአ
ግጥሚ ንግዜ፡ ኩነት፡ ስምዒታት
ደቂ ሰባት ምስ ከባቢኦም ይገልጽ።
ከም መንደቕ ድማ ብውሕልነት
ይንደቕ። ኣብ ዓለም ሓደ ዝኾነ
ዝስራሕ ነገር፡ ጥብብ ወይ ምህዞ ምስ
ዝጎድሎ ሓይሊ ክህልዎ ኣይክእልን።
ኣብ ተዓዘብቲ ዝፈጥሮ ስምዒታት
ጥበብ’ውን ከቶ ኣይህልዎን።
መሳጥነት እንተጎዲሉዎ
ድማ፡
ከምቲ ዝሓሰብካዮ ኣድማዕነት
ኣይህልዎን። ሽል ኢሉ ክተርፍ ድማ፡
ግድን’ዩ። ተዘካሪ እንተዘይ ኮይኑ
ድማ፡ ዳርጋ ከም ዘይተሰርሐ’ዩ።
ለካ ኣብዚ ዓለምስ ኩሉ ነገር
ውሕልነትን ጥበብን የድልዮ’ዩ።
ቁኖ እንተኾነ’ውን ውሕልነት
ይደሊ። ሓንቲ ጸጉራ ኣብ ሰለስተ
ኣርባዕተ ድዕጉል ድዕጉል ዘበለቶን፡
ሓንቲ ህልም ዝበለ ቁማል ዘጽድፍ
ዝተቖነነትን ሰበይቲ ሓደ ኣይኮናን።
ሓይልን ብልሓትን ናይታ ቆናኒት
ኣብ ትሕዞን ዓይነታትን ቁኖ
ውሕልነታ’ዩ ዝውሰን። ግጥሚ
ድማ ከምኡ’ዩ።
ኣብ ልቢ ሰማዕቱ ጦብላሕታ
ዘሕድርን ኣብ ስምዒት ዝመላለስን
እንተኾይኑ፡ ብሓያል ሓሳብ ከም
ዝተዓየየ ኣይንስሕቶን። ጸዓትን
ኩልንትና ደራሲ ግጥሚ፡ ብምሉእ
ወኒ ስምዒቱን ነቲ ሓቂ ከንጸባርቕ
ስለ ዝፍትን። ናብ’ቲ ዝብሃልን
ዘንቀደሉ ወይ ዝሓሰቦን ብዝኽሪ
መገሻ ሸለው ዘብለካ እንተኾይኑ
ድማ፡ ጽሩይ ስራሕ ምዃኑ ከቶ
ኣይስሓትን። ኣብ ብህሎ ታባ
ዕርድታት እቲ ገጣሚ ድማ
ትስለፍ። ብስእለ ኣእምሮ ምስኡ
ከም ተስተንትን፡ ከም ትሕጎስ፡
ከም ትበኪ፡ ከም ትስዕስዕ፡ ከም
ትወፍር፡ ከም ትዝክር እንተገይሩካ
ከኣ፡ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ናይ ሓደ
ደራሲ ግጥሚ እዚ’ዩ። ኣብ ዓለምና
እንተኾነ፡ ነዚ ንብሎ ዘለና ዘስብሕን
ዘህጥርን ዘረባ፡ ካብቲ ማእከላይ
ዘመን እናተባህለ ዝጽዋዕ ግዜ
ጀሚሮም ክሳብ’ዚ ዳሕረዋይ እዋን
ኣዝዮም ፍሩያት ገጠምቲ ተወሊዶም
እዮም። መቐይሮን ቀመምን ሂወት
እናተባህሉ ድማ’ዮም ዝጽውዑ።
ገጣሚ( ስነ-ጥበበኛ) ዘይብላ ዓዲ
ከም ቀሺ ዘይብላ ቤተ ክርትያን’ዩ።
ስምዒት ሰብ ተንኪፎም፡ ልቢ ሰብ
ስለ ዝጠውዩን ዝሃርሙን ከኣ፡ ልቢ
ሰብ እናተባሃሉ’ውን ይዝረበሎም’ዩ።
ልቢ ሓፋሽ ስለ ዘንብዑን ዘሰራስሩን
ከኣ፡ ነዚ ቅጽል’ዚ ተሸይሞም
ክቕጽሉን ክነብሩን ኣኽኢሉዎም’ዩ።
ከም ብማሳ ስምዒት ርእሲ ደቂ
ሰባት ስለዝሃርሙ ድማ፡ ርእሲ
ኩሉ ይገብሮም። ምኽንያቱ ሰባት
ብግጥሚ ይሰሩ፡ ይነብሩ፡ይዕንድሩ፡
ይዓብሩ፡ ይሕየሩ፡ ይወፍሩ፡ይሓብሩ፡
ይደናገሩ፡ ይቘሩ፡ ይተሩ፡ ይሕጎሱ፡
ይነጥሩ፡ይጥበሩ፡ ሓድነቶም የትርሩ፡

‘ከም ቆሎ መሽላ’ ሓርነታዊት ግጥሚ
ጸዋግ እዋን ምንባሩ ድማ፡ ኣጸቢቖም
ይኹልዑልና። ጸሓይ እንከሎ ዋላ
እንተዓረበ፡ ከውታ ደንዲኑ ግዜ
እንተጸበበ፡ “ኣጆኻ ቀሪባ’ያ ጽባሕ
(ናጽነት) ኣይተስግል ጥራይ ናይ
እንዳመን ዝህልል፡ ርእስኻ ኣቕንዕ”
ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። ተስፋን
ሞራልን እንተ ሞይቱ፡ ሂወት
ከም ዝሞተ’ዩ። ሃንቀውታን ተስፋ
ተቓላስን ህዝብን ንኸይመውት
ከኣ፡ “ዋላ ዝነጎደ እንተነጎደ፡ ሓዊ
ይዘራእ ዓቕሊ ምስጢር ሓይልኻ
ኣብ ልብኻ ጌርካ፡ ልቢ ዝልብኻ ገጥ
(ትኽ) በል” ዝብል ሞራል ተቓለስቲ
ዘሀንዙን ዘህጥሩን ታሪኻዊ ቃላት
ተወቒሩ ኣሎ። ገጣሚ ፍረ ዘርኢ
ቃላቱ ሽውሃት ቃልሲ ዘመንጕድ
ስለዝኾነ፡ “እንታይ ይብሃል ኮይኑ”
እኳ እንተበለ፡ ቀጺሉ’ውን ብስኒ
ምንካስ ኒሕን
ተስፋ መጻእን
እናቋመተ፡ነቲ ኣብ ርእሲ ኤርትራዊ
ዝወርድ ዝነበረ ከውታኣደራዕ ሓላፊ
ምዃኑ’ውን ቀጺሉ የራጕድ።
እንታይዶ ይግበር’ዩ
እናተባራረዩ ‘’’’
ሓፍ ከይበሉ ሃፍ ዝብሉ
ጢና-ሚና ሽሉ ምሉ
ኣይሓጣእካ ኣይኣበስካ
ውጉዝ ኩኑን ተበሉኻ
ብዘይ ንሕፈት ሒንዳ
ከም ኣርዮስ ከም ይሁዳ
ጸላእኩኻ ቀንጠኹኻ
ማሕላይ ጣልማይ ተበሉኻ
ኣይትከማህ እንታይ ግድኻ።
ኣይትረታዕ ኣይትሰነን
ከም መሸላ ከም ኮደን
ሰሓቕ’ወ ባህ ኣይበሎ
እናበሰልካ ኣብ ርሱን መቕሎ
እንጣጢዕ’ወ ቆሎ ኮይንካ
እናዓንበብካ እናሓረርካ።
ንዝወረደካ
ኣይሂ
መዓት
ብጽንዓት ኢኻ ትምክቶ። ብፍላይ
ሸዊት ገደናኻ ክምንጥል፡ ካብ
ስግር ተጓዒዙ ሂወትካ ከጸልምት
ንዝመጸ ጸላኢ። ኣብዚ ግጥሚ
ከም እንርድኦ መሸላ ኮደን ሓደ
ካብ ዓይነታት መሸላ’ዩ። ጽቡቕ
ጉንቦን ፍረን ዘለዎ ኮይኑ ግን ከኣ፡
ከም ጥቕስን ጽቕጥን ዝበለ ጉንቦ
መሸላ’ዩ። ዘይ ከም ኮደን “ተፈኽነን
መመሊስካ ትኽ በል። ንጠራዕራዕ
ሓዊ ግዜ፡ ዋላ እናዓንበብካ
ብፍሽኽታ ሰዓሮ። መቐረት ጽባሕ
ከተስተማቕር፡ ሽግር ሎሚ ክትሰግር
ኣለካ” ዝብል ኣንፊ ጉዕዞ ጽርግያ
እትኽተል ሓርነታዊት ግጥሚ’ያ።
ግጥሚ ከም ቆሎ መሸላ ኪኖ ፍሉይ
ኩርናዕ ሓይሊ ኣጋጣጥማኣ፡ ሓንቲ
ካብተን ንሕልፈት ትማሊ ብቕጀላዊ
ስእሊ ንኣእምሮ ንድሕሪት መሊሳ
እተዘኻኽርን
እተናቓቕሕን
ኣብ ብራና ታሪኽና እትኰሓል
ታሪኻዊት ግጥሚ’ያ። ገጣሚ
ድማ፡ ውጻእ መዓት ናይቲ ሽግር
ብምዃኑ፡ እዛ ሓያል ጥበብ ዘለዋ
ሓርነታዊት ግጥሙ፡ ኣብ ቅንያት
ሓርነት ምዝካራ ኣገዳሲ’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ናይ ተጋደልቲ እዮም. . .
ጴጥሮስ ተፈሪ

“ኣቱም ስሱዓት እንዳ
52 . . .!”
ዕለት 23/05/1991፡ ሰዓት ሸውዓተ
- ሸሞንተ ኣቢሉ ነይሩ። ሽዓኡ እቲ
ሰንበት ዕለት 19 ናይ’ቲ ወርሒ
ዝጀመረ ኲናት፡ ብፍላይ እቲ ሸነኽ
ጽርግያ ደቀምሓረ ሒዙ ዝቕጽል
ዝነበረ፡ ኣብ ሰሓርቲ ከባቢ ዝግብ
በጺሑ ነይሩ። ኣብ’ዚ ተጠቒሱ ዘሎ
ዕለት፡ ሓንቲ ብርጌድ ናይ እንዳ
ክፍለ-ሰራዊት 61 ንሓገዝ ናብ’ቲ
ከባቢ ስለ ዝመጸአት፡ ናብ’ቲ ዝድለ
ቦታ ክንመርሓ ምስ ምኪኤለ ዝበሃል
ብጻይ ንድሕሪት ናብ ዓደርዓዳ ኣብ
ዘእሊ ከባቢ ተመሊስና ተቐቢልናያ።
ምኪኤለ፡ ነተን ዳሕረዎት መሪሕካ
ሰዓበኒ ኢሉ - ነተን ዝቐደማ ኣሃዱታት
ሒዙ ተበገሰ። ኣነ እውን ኣይደንጐያን
ስለ ዝመጽኣኒ እግሪ እግሩ ሰዓብኩ።
ጽርግያ ገዲፍና ናብ’ቲ ዕሙቕ
ዝበለ ናይ ግዋ ምስ ኣተና፡ እቶም
ብጾት ኣብ መንገዲ ብዝሒ ሬሳታት
ጸላኢ ረኣዩ’ሞ እቲ ፍጻመ ወኖም
ቀስቀሶም። እቲ መዓሙቕ ኣመና
ብዝሒ ሬሳታት ጸላኢ እዩ ነይሩዎ።
መራሒ መንገዲ ብምዃነይ
ቀዲመ እየ ዝነበርኩሞ፡ ነቲ ቦታ
ኣየነይቲ ኣሃዱ ከም ዝሓለፈቶ
ፈሊጡ ዝጸንሐ ሓደ ብጻይ - “ነብሲ
እንዳ 52 ዲኻ?” ክብል ሓተተኒ።
“እወ” መለስኩሉ።
ኣልግብ ኣቢሉ ምስ ነድሩን
ሕርቃኑን - “ኣንቱም ስሱዓት፡
ስሱዓት እወ ስሱዓት። ሰብ ሓንቲ
ኳሕ ከየበለስ፡ ክሳብ ኣስመራ ናይ
በይንኹም ገይርኩሞ!” ደርጕሐ።
ደድሕሪኡ
ዝነበረት
ብጸይቲ፡

“ስምዓኒ፡ ዕድሎም ሂቡዎም ደኣ
ንመን ኢሎም ክገድፉ። እንቋዕ ደኣ
ሕርሕራይ ገይሮም ቈሽመዱወን
እምበር፡ ረዳት እንዲኻ ትኸይድ
ዘለኻ። ሕጂ ጥራይ ንዓና ትኸውን
ዋላ ንእሽቶ መኣዲ ትተኸል በል”
በለቶ።
ኣብ መጽሓፍ ቅያ 18 ደቒቕ ኣብ ሓንቲ ሕጥቦ ጽሑፍ፡ “እቶም
ናብ’ቲ ንመስዋእቲን ካልእን ዝኸፍአ
ዕድል ዘለዎም ይስሕቁ። እቶም
ካብ’ዚ ዝሓሸ ዕድል ዝነበሮም ድማ
ይሓርቁ” ትብል ዘንበብኩ ኰይኑ
ይስመዓኒ። እቶም ንውሽጢ ክኣትዉ
ዝተመዘዙ እዮም ዝስሕቁ ነይሮም።
እቶም ዝተረፉ ድማ ይሓርቁ። እዚ
ባህሪ ተጋዳላይ ድማ እዩ ኣብ ናጽነት
ኣብጺሑ። እዚ ‘ስሱዓት’ ዝበለ ብጻይ
እውን፡ ነቲ ከባቢ ስለዝፈልጦ - ኲናት
ኣብ ምውዳኡ ምዃኑ ገምጊሙ፡
ዘይተዋግአ ዘይተሰወአ እዩ እምበር፡
ካልእ ኣይኰነን ዘሕረቖ። ንብልዒ
ወይ ንመስተ ኣይነበረን እቲ ስስዐ።
ነቲ ህይወትካ እናሃብካ እትውዕሎ
ኲናት እዩ። ምናልባት እውን እኮ፡
ንሱ ምስ ጸላኢ እናተቘማሸደ
እንከሎ፡ እንዳ 52 ኣማዕድዮም
ዝረኣዩሉ እዋን ኣበይ ክሰኣን ኢሉ።
እቲ ናይ ዛዛሚ ኲናት ግን - ዛዛሚ
ስለዝዀነ፡ ንኲናት ብዛዛሚ ዓወት
ክፋነዎ እንተደለየ ኣይተጋገየን። ንሱ
እንድዩ ነይሩ ህይወቱ። ንጽባሒቱ
ኲናት ኣይተገብረን። ግና ርግጸኛ እየ
በቲ ዝተረኽበ ዓወት ማዕረ ክንደይ
ተሓጒሱ ከምዝኸውን።

ሰንበት መዓልቲ፡ ኣብ ሳልስቲ ዕለተናጽነት እዩ። ሓደ ኣቦ፡ ተጋዳላይ
ወዶም ኣብ ከባቢ ጸጸራት ረኺቦም
ሒዞምዎ ንገዛ እናኸዱ እንከለዉ፡ ኣብ
ከባቢ እንዳ-ዓይኒ ሕጂ ቤት-ጽሕፈት
ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ በጽሑ፡ ሓያሎ
ቈልዑ ንክልተ ኣድጊ ቆቢዕን ክዳንን
ወተሃደራት ደርጊ ከዲኖም፡
“መንግየ ወዲ ኣመተ
ንዓዱ ከይዱ ከይተዓወተ”
እናበሉ ኮብኲቦምዎም ክኸዱ ረኣዩ።
ብተግባራት ናይ’ቶም ቈልዑ ተገሪሞም
ድማ- “እዚ ኩሉስ መን ኣርኣዮም።
እቶም ኣእዱግከ ካበይ ኣምጽእዎም.
. . ?” ሓተትዎ ንወዶም። ንሱ ድማ፡
“ኣብ’ዚ ከተማ ምስ በጽሑ ዝጠፍኡ
ናይ ተጋደልቲ እዮም ዝዀኑ” ክብል
መለሰሎም። ኣብ ጥቓኦም ዝነበረ ነቲ
ተጋዳላይ ክርኢ ጐዪዩ ዝመጸአ ቈልዓ
- ነቶም መዛኖኡ እንተስ መልሓሱ
ተዓንቂፋቶ እንተስ ከምኣ ዝሰምዐ
መሲሉዎ- “ኣታ እዚኦም ኣእዱግ ናይ
ተጋደልቲ እዮም” በሎም።

ምስ በጻሕና፡ ብሓንቲ ገዛ ሓለፍና’ሞ
ዝረኣየቶ ስበይቲ ተዳህየቶ። ደሃይ
እውን ሓተተቶ። ረዘነ ወድያ
ገረዝጊሄር መጺኡ ኣሎ ጀብጀብ
እዮም ዝብሉዎ ኢሉ፡ ዘለዎ ቦታ
ብምሕባር ቀጸለ። ኣርባዕተ ኣስመራ
በጻሕና። ግና ቴድሮስ እንዳ ሓትኖኡ
ኣበየናይ ሸነኽ እዩ ዋላ ኣፍልጦ
ኣይነበሮን። ኣብ ውሽጡ ግና ሓደ
ዝሕባእ ዝፈልጦ ነገር ነይሩዎ እዩ።
ካብ’ታ ብስድራኣ ንሜዳ ዝወጸአት
ስድራቤቶም፡ ኣቦን ኣደን ሓዊስካ
ፍርቃ ብህይወት ኣይነበረትን። ኣብ
እንዳ ህዝቢ ከለዉ ብደብዳብ ነፈርቲ
ጸላኢ ተቐቲሎም እዮም። እዚ
እናሃለወ ቴድሮስ ካብ ዝነበሮ ቦታ
ደጀን ሃዲሙ ንግንባር ብምምጻእ እዩ
ተመለስ ተባሂሉ ምስ ኣበየ፡ ኣብ’ቲ
ክፍለ-ሰራዊት ተመዲቡ። ኣብ ሽዑ
በጺሑ ጉዳይ ስድራቤቱ ከሰክፎ
ግድን እዩ። ዝዀነ ንሕማቕ ዘቃልዕ
ስምዒት ክረኣዮ የብሉን።
ስም ሓትኖኡ ጥራይ እዩ ሒዙ።
እከለ እያ ትበሃል በለ። ዘዝሓተትናዮ

መልሓሱ ሂባቶ ናይ ተጋደልቲ እዮም
ዝበለ ቈልዓ፣ እቲ ዝበሎ ባዕሉ እዩ
መሪሑ ነቲ ሓቂ ከም ዝብል ገይሩዎ።
ኣእዱግ ወይ መጽዓኛ ኣብ ሰውራ ካብ
ተጋዳላይ ብኸመይ ይፍለዩ. . .። ስለ
ናጽነት ይውግኡ ይስውኡ ነይሮም።
ይጠምዩ ይጸምኡ ከኣ። ከም ተጋዳላይ
ደኺምና ከይበሉ ክሳብ ኣስመራ
ኣትዮም ቀጺሎም እውን።

ሞትን መስዋእትን

ሞትን መስዋእትን ክንርእዮ
እንከሎና፡ ክልቲኡ ካብ ዓለም
ምፍላይ እዩ። እቲ ፍልልዩ እቲ
ቅዉም-ነገሩ እዩ። መስዋእቲ ማለት
ንሓቂ ምስዓብ ማለት እዩ። ምእንቲ
እታ ሓቂ ድማ ኩሉ ዝወረደካ
ክሳብ ሞት ትቕበል። እቲ ሞት
ድማ እዩ መስዋእቲ ዝበሃል። ቅዱስ
ድማ እዩ። ስለዚ ደዀን እዩ ንስዉእ
ከም ተራ ሰብ ዝሞተ ኣይብከዮን
ዝበሃል።
ዓደርዓዳ፡ ንሸነኽ ሰሜን ዘብል
ወገና ጸድፊ ስለዝዀነ፡ ሰጥ ኢልካ
ኣይትውረድን እያ። እሞ ድማ
ብጸላም። ካብ ረቡዕ ምሸት ዕለት 22
ጀሚራ ጽዕጹዕ ኲናት እዩ ሓዲሩዋ።

ትኩር ቈልዓ 4-ኣስመራ
ኣስመራ ኣብ ሳልስታ እያ ብርሃን
ረኺባ። ማይ ግን ኣይግድን። ነቲ ኣብ
ከባቢና ዝነበረ ህዝቢ ከይነሰክፍ፡ ካብ’ቲ
ዝነበርናዮ ቦታ ማይ ክንወርድ ኢልና
ንእግሪ ሓዝሓዝ - ቦጥ ዝመልኣሉ
ዝነበራ ቦታ ከድና። ሻቡ ሓያሎ
ተጋደልቲ ምስ ቤተ-ሰቦምን ስድራቤቶምን ክራኸቡ ጀሚሮም ብዙሓት
ስድራ-ቤታት መመጺኦም ይበጽሑና
ነይሮም። ነታ ኣስመራ ምስ ኣተና
ዝሓዝናያ መኪና፡ ወልደርፋኤል
ዝተባህለ ቀይሕ ድልዱል ወዲ
እምባደርሆ እዩ ዝመርሓን ዝሕግዘናን
ነይሩ። ኣብኡ ምስ በጻሕና፣ ቅድሚ
እቶም ብጾትና ነቲ ጀሪካናት ማይ
ምምልኦም ምሳና ዝነበረ ቴድሮስ
ዝተባህለ ብጻይና፡ ናብ’ታ ብቈልዓኡ
እንከሎ ድዩ ብወረ ኣብ ኣርባዕተ
ኣስመራ ከምዘላ ዝፈልጣ ሓትኖኡ
ክበጽሕ ደለየ። እዛ ሓሳብ ንመራሒ
መኪና ወልደርፋኤል ኣዕለሎ’ሞ፡
እናተሓጐሰ ንኺድ ኢሉ ሒዙና
ነቐለ።
ኣብ ከባቢ እንዳፍራስ ዕዳጋ ሓሙስ

“መን ኢሉካ?”
“እቲ
ተጋዳላይ’ቲ”
ኢሉ
ኣመልከተሎም። ብድሕሪ እዚ፡
እቶም ቈልዑ ነቶም ኣእዱግ ነቲ
ከዲነሞም ዝነበሩ ኣልዒሎም ንዑናይ
ሳዕሪ ነብልዓዮም ኢሎም ሒዘሞም
ንሆስፒታል ገጾም ከዱ።
ኣእዱግ ኣብ ምምጻእ ናጽነት
ዘበርከቱዎ ቀሊል ኣይኰነን። እቲ

ሰብ ክፈልጣ ዘይምኽኣሉን ነቲ
ተጋዳላይ ዘይምሕጋዙን ሕማቕ
ተሰመዓና።
ብኸም’ዚ
ኣብ’ታ
ዝነበረትና ግዜ ክንኰልል ብዙሕ ሰብ
ምሳና ተኣከበ። ዝፈልጣ ግና ተሳእነ።
ኣብ ሓደ ሸነኽ ምስ በጻሕና፡ ዳርጋ
ህዝቢ ዓሲሉና እዩ - ግና ዝፈልጥስ
ወይከ። ኣብ መንጎ ዝመጸአ ወዲ
7-8 ዓመት ዝኸውን ቈልዓ፡ መን
ኢልኩም? ሓተተ። እቶም ዓበይቲ
ስለዝንዓቕናዮ ኣይመለስናሉን። ሓደ
ክንዳኡ ዝኸውን ወዲ ነገሮ’ሞ፡ ቈልዓ
ንእለት ገጹ ብምብራህ “በዚኣ ኣለዋ”
በለ።
ድሓርሲ፡ ዳርጋ ኩሉ ኣብኡ ዝነበረ
ሰብ ፈሊጡወን። ምስ ምሽቓል ናይ
ቴድሮስ ስለ ዝተሻቐሉ ድዩ ገጸንን
ሽመንን ተኸዊሉዎም ጸኒሑ እንድዒ።
በቲ ኣጋጣሚ ዘይሰሓቐን ዘይተገረመን
ኣይነበረን። እታ ቦታስ 50 ሜትሮ
ዝኸውን ጥውይ ኢልካ እያ ነይራ።
ቴድሮስ፡ ምስ’ታ ቅምጥ ኢላ ንኣደይ
እያ ትመስል ዝብላ ሓትኖኡን ደቃን
ተራኺቡ።

ጸላኢ መውጽኢ ስለዝሰኣነ ከትክል
ፈቲኑ እዩ። መርኣያ ናቱ፡ እቲ
ገደናታት ናይ’ቲ ዓዲ ኰነ ፈቐዶ
ደምበን ዝባን ህድሞን ከርሲ እቲ ዓዲ
ብሬሳ ጸላኢ መሊኡ ነበረ። ሓሙስ
ድሕሪ ቀትሪ፡ እቲ በብዝጥዕሞ
ሃዲሙ ዝሓደረ ነባሪኣ ናብ ቤቱ
ተመልሰ። ኣብ ከምዚ እንከሎ፡
ብሓደ ሸነኽ እቲ ዓዲ መልቀስ ናይ
ሓንቲ ሰበይቲ ተሰምዐ’ሞ፡ ካብ ጥቓ
እታ ዝነበርናያ ገዛ ሓንቲ ሰበይቲ
ነጸላኣ ኣልዕል ኣቢላ፡ ነቲ ቀው
ኢሉ ናብ ቤተ-ክርስትያን እቲ ዓዲ
ዝጥምት ዝነበረ በዓል ቤታ ጥሕስ
ኣቢላ ናብኡ ብግስ በለት።
እቶም ስድራ ገዛኦም ብመድፍዕ
ተሃሪሙ፡ ኣባዑሮም፡ ኣእዱጎም፡
ኣባጊዖም. . . ኣብ’ቲ ደምበ ዛሕ
ኢለን ሞይተን ነበራ። እቲ ሰብኣይ
በዚ ቅንጣብ ዝተሰመዖ ኣይመስልን።
ንሱ ‘ኣንታ ዋላ በበቲኸዶ ክህበኩም’
እናበለ ንሕና ዘይበላዕናዮ ጥራይ እዩ
ሻቕሎቱ። ኣብ ከምኡ እንከሎ ድማ
እያ - እታ ሰበይቲ፡ ናብ’ቲ መልቀስ
ዝሰምዓትሉ ቤት ነቒላ። ጸላኢ
እዩ ብድሮ ንሓደ ሰብኣይ ኣብ
ገዛኡ ኣትዩ፡ “ዓንጾ ዓንጾ ንማዕጾ”
ገይሩዎ - ቀቲሉዎ። ሰብኣይ ሽዑ
ንበዓልቲ-ቤቱ ብነድሪ፡ “ተመለሲ፡
እቲኸ ትበኽየሉ ስለዘይብሉ ድዩ?”
በላ። ኢዱ ናብ’ቲ ቤተ-ክርስትያን
እናኣመልከተ። ኣብኡ፡ ብጾት ንሓደ
ስዉእ እዮም ምስቲ መቓብር ናይ’ቲ
ዓዲ ኣጸግዕ ኣቢሎም ዝቐብሩዎ
ነይሮም። ንሕና ነቲ ኣንፈት ናይ’ቲ
ምሳና ዝነበረ ህዝቢ ከይንጠዊ፡ ነቶም
ብጾት ዝሕግዝዎም ኣምሊቝና
ሰዲድና ኢና ኣብኡ ነይርና።
ሓያሎ ሰባት እኳ ዘየስተውዓሉሉ
እንተነበሩ፡ እቲ ሰብኣይ ግና ነቶም
ዝቐብሩ ዝነበሩ ርእይዎም እዩ።
ክኸይድ ድሌት ነይሩዎ፡ እንተዀነ
ኣይደፈረን። ኣተኲሩን ብስምዒትን

ግና ይጥምት ነበረ።
ነቲ ኢዱ ዊጥ ኣቢሉ “እቲኸ፡
ትበኽየሉ ስለዘይብሉ ድዩ!” ዝበላ
ተኸቲላ ናብ’ቲ ዘመልከተላ ቤተክርስትያን ኣማዕደወት። ብድሕሪኡ
ንሳ፡ “እዚ ደኣ ይብከዮዶ ኰይኑ፡
ቀደሙ ንዓኡ ልኡኽ እንድዩ”
ክትብል መለሰትሉ። “ኣይ በሊ
ኪዲ ንሱ እንተፈሊጥኪስ” በላ።
የግዳስ እቶም ብጾት ክሳብ
ዝውድኡ ኣይከደትን። ቀቢሮም
ንዝክረ-ሰማእታት ደው ምስ በሉ፡
ንሳ እውን ደው ኢላ።
እዛ ኣደ፡ ነቲ ዝቕበር ዝነበረ
ስዉእ ብጻይ ይብከዮዶ ኰይኑ
ምባላ ኣይተጋገየትን። ንሱ ንሓቂ
ስዒቡ፡ ምእንቲ እታ ሓቂ ድማ
ኩሉ ዘለዎ ጸዓት ሂቡ፡ ክሳብ ኣብኡ
በጺሑ። ኣብ ዓደርዓዳ ድማ፡ ነታ
ዝደልያ ዝነበረ ናጽነት ትበሃል ንህዝቢ ኤርትራ ትግበኦ ሓቂ ኣብ
ድርኩኺት ኣብጺሑዋ ሓሊፉ።

ገድሊን ገደሉን
ገደል ገድሊ
ጥቓ ሰማይ
መን ደኣ ሓዀሮ
ተቓላሳይ
ዕምቈት ገድሊ
ውሽጠ ምድሪ
መን ደኣ ተነቘቶ
ንሱ እምበሪ።
እሳት ገድሊ
ጓህርን መሽላቝን
ኣንታ መን ደኣ ሰገሮ
እዚ ጽኑዕን ጸዋርን
ምእንቲ ናጽነትን ምድሪን
ብቕንዕናን ፍቕሪን።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ȣùġȣŴŕėġűȣùǶŚƱǆƑűȲĜĔŕƆĉűŚŶùĉĉǎŶǻŅŊƆǂȳ ƌŶŕ
ŊŶǄĉƃĜǆǄġ
 k

ġűĉǦňę
ƄŊ ÿǉ ņŗƎ Ƅŗƙ Ƅôƙȳ
ÿŶŗ ǉġ ŚŊôƌ ǜƍŚ ŚęƆǆ
ƆĊƎŚĜęįŚǉöȳǆơŶƆĉŅę
ƉňŇƙĉġǶĄŚƌȓŲƯÿôƥƉĉ
ƱúŕƭƳŊƌƌŊĉġėľŕĿǸŊƌȳ
ƆƳ ĉġ ȣęþ ƆĉŅę ĉġ ıŶƯŴ
ƄǆȓŊȎŊŶÍǂȳ ƌŊ Ȭöġ ȞĖāƌ
ġęĮŕǡǉȣƌȲȣęþƆĉŅęŶȓñŴ
ƄǆƑűŶȳ ƄŊƶÍǂ ǎć Ƅĉę ġű
ĉǦňęƶĄȓƆȳĄľȑƯŚŶȣęǎŶ
ƄŊ ƱǆŊõÍǂ ġűĉǦňę ƶȣǶęȳ
ŊƭŶǉęƆĝġűĉǦňęűȑĉƟŶÍǂȳ
űƳűȑűŚĉġŚĲȑȎĚŶŕćƆƶŷŶ
ǎć ġűĉǦňę ĉõƆ ŊĉõƆ
ǆȣǶęȳ
ŊùƎƯ ġűĉǦňę ƆŶŘǂȸ ġű
ĉǦňęǎĉęŴǆƕúĉƄŊűŊġŴ
ƶǦïǊŶ ƶƯĲņŶ űǡėŚ ƑǆŲȲ
ŶűŊĜƯǦŅŚƢǆǉġŘǻėǆƱǆƑű
ŶĔŊÿ ƌùƇŚ ƄŊ ǦĉŚ ƶƄŕƢ
ƧğűÍǂȳƌŊŕǫǌƆŶƆȟȟǶňǆŶ
ęþľƌ ıŶƯŴŶ ÿıŶ ƎŕƱƧŚę
Ɖôƙ ġűĉǦňę ǆŊïùȳ ġűĉǦňę
ĄùĞŴǆÌƄűƆŶŘǆƎǡŊęƄôųÍǂȲ
ÍǦǍŘǆƆŶŘǆÍǂȸƎǻāĢƱǆŊõ
ǉĔŚƆŶŘǆÍǂȸƕõŶƶŕĜćĉƭõ
Ƅǎ÷ǆƏǆŲĉġƱǆġĉƭųƎǻāĢ
ıĕŊ ǎǁȸ ƄŊ űŊĜǆ ĉǎŶǦę
Ŋĉȣǹę Ŷűȑ ȣęǋ ƌùƇŚ ƭġŇ
ƎĔƛŅõ ǆȓŅǏ ƢǆÍƧŶ ŊƄŶȑĕ
ĉƗŴŶ ǁĹǎĉȸ Ŷơõ ĉõƆ
ŊĉõƆ ƎƯǦŊ ƶƛƆù ġűĉǦňę
ƎȣǶę ƶƛƆù ƆƓ ƆŶŕƱǆƑű
ŊƧýǊŶơùŴƉĜćĉƭŴƶƛƆù
ÿĮ Ƅúȳ ĉƛŶǄŖ ġűĉǦňę
ćôŚŶƙùƇŚŊƱǆĉǢǌƆƄęňāŶ
ĜôćƧŶïƥñƧĉȣǹęġôƶƝűȳ
ĢıėǼġÍƧŶȲ ŚŶȡĝ  ƄŊ ŉŚ
ćāņġǄ ÿöȡȳ ǆơŶ ƆĉŅę

ĵǶňȲ ƢƱŕ ƄŊ ȬôŗƌÍǂ
ƶǄǌ ȞĔǎŖ űȑ ƏǆŲÍǂ ĊǆŖȳ ƶĉęƑġȳ ġôƳ Ȭôŗƌ ćôŚ
ƌŊƳ ŕŅǣġŴ ŊƲÿŚ ÿĬżŘŚ ĉāǉė Ŵǆ ǦęȃŚŶ ƋǌŴŚŶȲ
ƄŊćāņġŕǌǣŷĉƎñùƧƛƉĉ ĉľęü Ŵǆ ÿǆùŶ ȎǤŘŚŶÍǂȳ
Ɖĉŗ ġą ƱĄùƎśÍƧŶ ǻŅŊ
ƶƛƆõŶęǌƆȳ
ŊÿǉŴǆĉŶňęćôŚÍǂȳ
ġűĉǦňęȲ ŶŴǆ ǡƴƆ ęƆġƙ
ĜŊƄƧűŚŶ Ŵǆ ƌùƇŚŶ ƎŊĔŚ ȣľĖ
ĉïŊćôŚÍǂȳ

ȣľĖ ƄǎćğƤ ġĉƬŚÍǂȳ
ĄŊƴāŚŴ
ǎć ŊġĉƬŚ ƆĉŅę
Ȭôŗƌ
ŊȣùġȣŴ
ǌęǤ
ŕƭƳŊŴǇ
ƄùǄŶ ƶŕňñô ĜŊ ÏǦǎŶ ƄŊ ƄǆŶȞùǻŶȳúĆǦŶŊȣùġȣŴƤ
Ȭôŗƌ ƎŶǦǉġ ƄôŴȳ ŊƴƯŊƂ ĤűƛŶĄùƉśȳ
ŊŊľƭŚ ƎŶÿġŊ ƆŶŕƱǆƋƃùŴ
Ŋȃƌű ƎŶıȑƯ ƃŴȲÐ ǆŊùȳ Ïĉȣįę ĉǎğŚÍǂȲÐ ǆŊù
ƄĖġśŚùȳ ŅƳÍǂ ƖƄ ƄŊ ƕõ
ȬôŗƌǦŶƆŶŘǆÍǂȸ
ƯǎĄŶȔŘŶƆŗƄƶǂƄǡǌĞƴƯň
ĜŊćāŅėƤƆŶġğÍǂȳƆƳŊƲā ƑǆŲ ƢŚĕ ƶùƭùȳ ŶĉǎğŚ
ƆƥŶ ƎǉǤǡĉ ƶĜćƯŴǇ ÿğŊÍǂȳ ƌŊ ȣľĖ ƶƭŇ ȎǤ ǁôŶȳ ƄŊ
ĜŊȲƄŊƉĉƳćāŅĔƆŶġğƤƭøŚ ĄŶǧ ƄƯĕƛȲ  Ŵǆ ĬĔň ĄÿƲŚȲ
ǎćÍǂ ƶƭŊŶ ƱǪ÷ƯùƯŶȳ ǆơŶ ġǎėŉŘŚȲƋŷȣľĖƉǆǊŕĉğǻ
ƆĉŅę ĜŊ ƉƄ ġĝƯ ƆŶġğÍǂȳ ƶȞǻĔ ƎğƯ āǛ ƄǆŕȞǻĔŶȳ
ŊƱǆƌùƇŚ ŶŅǆŲ ŕűȐõ ƎűŊę ȣľĖƋŷŕĉğǻƶƖǆǎĉĞǸę
ǦŶ ƄǆƎƆùŶÍǂȳ ĔŊāƂ Ĕǣȏ Ƅôƨȳ
ƎűŊę ǎć ƱǆāĜŊÍǂȳ ġôƳÍǂ
ǎć Ȭôŗƌ ƱǎùǁŴȳ ŶŴǆ ĔŊÿ ƎŚāǧġ ŚǉùǏȸ ŊęǦȓȳ ƆĊ
ǦęȃŘŚ ŊƱǆ ǧűȓ ƎŶȞŚĂĉȲ ŶƛŚāǧġ Ƌŷ űŊġƙ ĉȣįę
ÿǆùŴ ƄŊ ƎŶǋ ŊŕļƧĊȲ ƆŶŘǆ ĉġǸę Ƅúȸ ŊŚǡŊĚŶ
ŊǻĉĔŚƄŊĔŊÿƕõŴŊĉġćę ŊƱôƌŶ ĉƯǤŊŶ ƌŊƂ ƶƭŇ űŊĜ
ƕŴŚȲ ȣęþŶ ňęňėƤ ǦȣƬŶ ȣŚƢŚ Ƅú ǎǂȸ űŊĝ Ʊȣıę
ÿǩĝǎćŊƆƂĄŶȓęĉõƆÍǂȳ
ƎűƢǦǎȬôŗƌƄǡǌĞÍǂȳ
ƕõ ĜŊ ıŲƯ ǆơŶ ƄǆơŶ
ŊƱǁǦǎġȲ āŊĔŚ ƥ÷ ƄǆïùƨȲ
āŊĔŚƎñùƨġôƱôƨűƳƢǦƬ
ƱćùƆǎćȬôŗƌÍǂȳŘĖƛǆȞȎĉ
ƥ÷ƄǆȞȎĉƆƳŶűŊĚƱôŴŴŚŴ
ŘĖƛÍǂȳ ŶŘĖƛ ǎć ȬôŗƌÍǂ
ƶĜęĂȳġôƳƄŊȬôŗƌŕǦǌġűŚ
ǁŊôǆŶ ƎŶŊù ƄǆŶƛƆùŶ ƃŴȳ
ƄŊȬôŗƌŕǦǌġűŚǁŊôǆŶćôŚ
ǎć ƄŊ ƥ÷ÿǉ űǡę ŕǡǌġűŚ
ǁŊôǆŶćôŚÍǂȳĉƛŶǄŖŊĉùƂ
ƊűŚ ñ÷ƥ Ŵǆ ƭôĉȲ ïǆćŷŚȲ
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ǙĆùġƬǎ
ĩǤė ƱŚƎƗŶ ƄùƏ÷Ƥ Ąġŕ
ƱƱƧŚĕŶŚāŗƯǎĄĴùƫȲƄŊ
ĄŅù ƭĜęŕƧ ĤƧƭŕ ƭĄśĉ
ƄŊ ƄęŕĖŘśĉ ƄęŕĖ ħĉŇĲ
ǉĉ  ƭŇ ƯŶƢŚ Ɖĉ ƶƢęǏĉ
ÿǎĩĄȓŴƯŗǆǡùȓȳƄŊƉĉƳ
ƄõŘƤ ŶǻȞŘŚ ƄŊ ƱƱƧŚĕ
ĄŶƆĜǄŚ ƄŊ ƆŕǡŊĔ ĉęĉęȲ
ƄęŕĖŘŚ Ŵǆ ƉĉƳƇĉ ƶŅõ
ĜŊȲ ǡŴ ƌŊ ŶƆġűśĉ ƄŚþƲ
ƎǻęƶƶȲ ƎŕęęŶ Ŵǆ ĉŚƯȓȑȣ
ƢǆĉŶıġļġŕƛƆúƂƎȎŊŊŶ
ǆǞĉęȳ ƆƳ ƄŊ Ƅƌ÷Ƥ ôƧǸ
ŊƆƂ ǻėǆ ǉƧ ƶŊù ƄǆƑűŶȴ
ŶùŇŶħŶŇĲŘŚǉĉŶŴŊƶƖȞƁ
ÿǉǤÍƧŶǁįùƯȳƆƳƄŊŚāŗ
ƭĜęŕƧ ĤĊŶŕ ƭĄŚ ƶęƉņ
ĄŶƆĜǄŚ ƶƶƧŕę ƢùȠŘŚŘ
ĩǤėŶƄùƏ÷ƤĄġŕŶȲÿǉǡżŖȲ
ƄŊŶƆġűŚƌŶƶƭŅǁƯǎùāćĉŶ
ĊŚŶĉı÷ƯƆǂȳƆƳĄȓŴƯŗűƳ
āćľƵŴǻėǆþƲƄǆĄȓƁŶȴ
ȓņľƵŴÍƧŶƄúƨȳƉĉƳùĉǋ
ŶƱúƨĉ Śāŗ ƯǎĄȲ ŊƆƥŲ
ƆŶƉú ĉŚƌƛ ĩǤėŶ ƄùƏ÷Ƥ

ĄġŕŶ ĉġ ƱƢǦǊȲ ƄęŕĖŘśĉ
ĬùǸȟ ŴŊ Ŷņę Ŵǆ ĉĉ÷ġ
ŕƛƆúƄúƨȳ
ƶŅƶā ƆƥŶ ƢùȠ ÌŊÿǉ ǦƵ
ƎǦǉȣƄǆƉƄùŶÍǂȲÍƶŊõƄôƧȴ
ÌƄŊ ƶǉôƙǇ ƆƥŶ ƎŚǡǎȤ
ǆƉƄùÍǂȲÍ ƶŊõÍƧŶ Ņŗ ÿǉ
ƄôƧȳŶűƤāƆƥŶƆŕ÷ćĄǎƌǇ
ùĉǋ Ŋÿǉ ƆƥŶȲ ƄŊ ÿǉ ǦƵ
ƉŕĶęȔ ƎŊǎ ƶŅô ƎƖƧŶ
ŶņęÍǂȳ ĩā ǦƵ ǆƛŅǎ ǦŶ
ŶāćĉŶĊŚŶƄĈŶƃùƌƉĹŊù
ƶƛƆù ÿǆö ǁŊõŶȳ ƄęŕĖŘŚ
Ɖĉ ƯŶǾǆŗ ƎǉęĭŶ ƎǻęƶƲŶ
Śĉ ƃùƌ ĉęƄǆ ƄǆƉƄùŶȳ
ƆƳ ƄŊ ƄęŕĖ ƱǤǻĉ ƯŶƢŚ
ƎğŊ ƎŶǉǆÍǂ ïġǄƂ ŶĉęƄǆȲ
ŊƴƯňƄęŕĖŶġęƭŕƲĔŚǉĉŶ
ƄāȐęŴƎŶĉùƉŚȳ
***
ġęƭŕƲĔŚ ǉĉ ÿǉ ƌŊśĉ
ŶƄƌùƱńąġęƭŘŚÍǂȳŶƄƌùŴ
Ƅǡǉġŗ ƶƝŲ ǻĔ űǡėŚȲ Ɖĉ

ȣùġȣŴ ŚȞŖÍǏȸ ƆŘ ȣùġȣŴ
SKLORVRSK\  ŚŊù įù ƌŊ
ÌSKLORVRSKLÍ ŚŊù Ŵǆ ǦĖƛ
įùÍǄ ĄȐƄȳ ƆƳ ćôŚ ǎć
ȣľĖ ǻŅŊ ćôŚÍǂȳ ƌŊ ȣľĖ
ƶƭŇ ǻŅŊƉ ƄúÍǎǂȸ ġôƳ ȣľĖ
ȣùġȣŴÍǂȳ ǻŅŊ ǎć ȣľĖÍǂȳ
ÿǩġǎćƧȐƃŚȣľĖÍǂȳ

ĉŶıġļġŴ Ɖĉ ȓ÷úŚ Ŵǆ ƌùƆ
ǦƶƄŚǧǎųǧǎŶŴƶƶŶŇÍǂȳƥ÷
ƆŴűŅęŴĉġƢŚĕƶĬǄǁęŊęïŶ
ġǦƄŚĊŚƄôŴȳŅƳŴƖƄǦǎűŚ
ŶŊúȳ ŊƴƯň ĊŚ ƎűŕƄğġĚ
ŶƛƆù ƴŶŘ Ƣǆ ÿğŊ Ĝô Ʊǁô
ƱǆĉôƛǆǡŊĚȳŊƭŇƂƆŶŘǆűŚ
ĊŚĉġǸęÍǂȳǎāĖĊŚćƯùŋŴ
ƄŅǆÍǂȸ ǎāĖ ĊŚ ƆŶŘǆ ƴƯňÍǂ
Ʊúȸ ƕõ ĉġǸęÍǂȳ ƆƳ ĉġǻę
ǎć ĄŅǡĞ ĜŊƄƧűŚȳ ƋŷÍƳ
ƶƖǆǎ ĉõƆ ĄùĞ ƎŶĔƎŊ
ƄǆŕƙƆôŶ Ʊúȳ ȣ÷ġȡŘŚ ŶĊŚ
Ŋƛùŕ ƄęƆġŗÍǇĉ ƶǡùȓƨȳ
ƃȨƌĕġȲ ÏĊŚ ƥ÷ÿŶŗ ƄǆƑűŶȲ
Ð ƎŊú ƉúȲ ȫùś ǎć ÏĊŚ
ĄĹȎùŘ ŴǆƳ ŶűŊĚ ƱôŴ
ñǆƢŚÍǂȲÐ Ŋĉňù ǆǡùȔȳ űƷĉ
Ǝùŕ ƴƯňŘŚ ƉĜćĉƯ ƶƛƆù
ƄęƆġŗƎĄȓƆƆƓƆŶŕƱǆŕƙƆôȲ
ĊŚ ƆŶŘǆÍǂ ƌŊ ƶŊù ƄęƆġŗ
ǦŴ Ǝűĉùǻ ƄǆŶƛƆùŶ ƃŴȳ ġű
ȣùǶŚűŗŶŶŊġŴƆŶÿŘāś
ƎğŊ āǛ ŊĺƯ ĄùĞ ƎľęŅùŴ
ƄǆƎƄôŶ Ʊúȳ ġôĉŶŘǆÍǂ Ƌŷ
ƥ÷ÿǉƶƖǆǎǡôűǡęƄúƶŊù
ĄùĞ ƎľęŊ ƱǆƎƄôȸ ȞǹĖ Ƅú
ǎǂȸǎāĖĊŚƉĉľȑùƄúǎǂȸ
ƆƷĉāśŘŚƆŴƭĄĺŴŊƭŅǆŗ
ƴƯňÍǂ ƶƧǻǶŴȳ ǡô ĄǦôȐŘŚ
ÌŶƱǆŶĉùĢ ƴƯň ŊƴƯŊƂ ĉāğŊ
ŕĶĔȓŴÍǂ ǆÿǆĩȲÍ ǆŊõȳ ǡôŶ
ǎć ÌŶĄùĢ ƄǆŶĄùĢ ĊŚ
ƱǁĶęȓȎǡĉǉĮĜŊÍǂȳġôƳűŗ
ȎǡĉĉȣŘāƄǁǎùǁŴŶÍǂȴȠŕȠŚ
ƎŶǡǻĊǦŶƄǡǌĞÍǂȲÍǆŊõȳ

ȣùǶŚ ƶŊù Ƅĉę ƶĄȓƆȳ
ȣùǶŚ ƄŊ ĊŶǧ Ŵǆ ǡô űǡėŚ
Ʊú ŊĺƯ ĉĉġğùŶ ĉƧñïǎŶ
ƑǆŲƶĉǎŴŴǆƄƆĉĚŶƭôĉŶ
Ƣǆ ǎć ƄŊ ĄŶǧ ĜŊŶ űǡėŚŶ
ƱúÍǂȳ ƄƯęƗŚŴȲ ǧĔňŊŚŴȲ ǡƴŴ
ƉĄǇĉȸ ƄŊ ƄƆĉĚŴ Ʊú ƴƯňŶ
ƄŊ ƎƧŶűŚŴ ƆŶƯƱŋĉ űǡėŚ
ƉĄǆ ƶŅõÍǇĉȸ űƷĉ āśŘŚ
ƎŶĉùġ ƆŶȞǻĚ ÿğŊ ǎć
ȣùǶŚ ǆŊïùȳ Ƌƃ÷Ř Ìȣȏĉ
ȣôǶŚƶŊïùǁôŶȲÍǆŊõȳāġŊ
ƆŶŕŅùŴǇȲƄŊűŊĞƢƉȣƊęŴƯ
Ŵǆ ǡƴŴ Ʊú űǡėŚȲ ƕùŶŚŴƤ
ňñĖ Ŵǆ ƄƯęƛŖŴȲ ƢƱŕ ĉõƆ
ŊĉõƆƎŶȞùǼƄǆŶƛƆùŶƃŴȳ
ƆƳćôŚǦŴƥ÷ÿŶŗƄǆŶȞùǻŶ
ƃŴ ƉġĉƯ ƄǆƎƆùŶÍǂȳ ƆŶŕƝű
űƷĉ ƴƯňŘŚ ƉǆǉĉǉĉŴ ȣùǶŚ
ƆŶŘǆÍǂȸ ǎŶĭęŴÍƖȸ ŶƶŊõ
ƄęƆġŘŚ ƉĄǆ ƃùŴ ƎŶĉùġ
ŶƛƆùȸ ƆŶŕƝű Ɖĉŗ ƌŶŕŶ
ĊŶŘǦűġŶƶŊùƨƆŶŘǆŶȞùǻȲ
ƆŶŘǆƉ ƎŶȞùǻ ŶƛƆù ƢǆÍƧŶ
ƎğŊ ƎŶǉǆ ƯĉĲŚ ƎŶǎñġġ
ŶƛƆùȸ űƷĉ ƴƯňŘŚ ƎŶĉùġ
ƆŶŕƱǆƋƃùŴȣùġȣŴǎƄƆŶŘǆ
ŚęǢąȸ ŶƛƧŶűŚ ŊñƥğŚŴ
ƢǆÍƧŶ ŊľǎĆ āǛ ƶŅȓÿŴǇ
ǉĔǜ ȣùǶŚ ƃŴ ƆƳ ƉĉƳÍǂ
ŶŊúȳƆƳćôŚǎćĄĉġƶĄȎ
ƕűŘŚ Ŵǆ ĉľǄę ŕƛƆú ƄúŴ
ćôŚÍǂȳŅƳĉƛŶǄŚǎćȣȏĉ
ȣôǶŚƎŶÿƊęƱǆŶƛƆùȳ

űƳ ĄȓŴāŗ ƱƌǆǎǊ Ȟ÷ǹŚȲ
ƄŊ  Əŕř ŶƄęňƯŕ ƭĄŚ
ƶƄƎùĄȓŴƯśĉƄƌǆǏĉȳƆƷĉ
Əŕř ƌŊ ĄŅù ƭĜęŕƧ Ĝôġŕ
ƯǎĄƎğƯƭĜęŕƧĤƧƭŕƭĄŚ
Ŵǆ ĉŚƌƛ ĩǤė ƢùȠ ƶűŅĚĉ
ƑǆŷĉȲ ƄŊƳ ƄęňƯŕ ƭĄŘŚ
ƄŊ ƄęŕĖŘśĉ Ŵǆ ĉǻęƴƶŶ
ĉŚėęŶ ĉùƎŚ ƆŶŕÍú Ŷȣ÷ǻ
ĄȓŴƯŗ ŕƙǆǊúĉȳ ƆƳ
ĄȓŴƯŗ ƄŊ ĉõƆ ñǆƢśĉ
ƎŶǉǆƶƄƎùĩǤėƉĉƱŚƉƗŶ
ƄùƏ÷Ƥ Ąġŕ ĉġŘǆ ƶǙĄĕõ
ƯǎĄŶƱƌŕŕÍǂűǆĕȳùƯö
ĩǤė ƱŚƉƗ Ƣǆ Ƕǡô ƱǆŊõ
ƄùƏ÷Ƥ Ąġŕ ƶĜŕǂȲ ƌŊśĉ
 ĩǤė ƱŚƉƗ Ƣǆ Ǝùŕ Ňė
ŶĄƭùŗƶĜŚǂƶƖŊǎĉǻęƴƶŶ
ĉŚėęŶƄęŕĖŘŚƄǤǸąƨĉȳ
ÿǉ ƌŊśĉ űƳ ĄȓŴƯŗ ƱƌƢŲ
ȫĚȢĜę ǟŶ ǋŶȠùǎȲ ÏĩǤė
ĉŚƌƛŶ ƄùƏ÷Ƥ Ąġŕ ĉġŘǆŶ
ÿǉ Ŵǆ ŊȓāŴ ĄƪĬų ƑǆŲÍǂ
ȎųýŴȳĉġŗƄŊùƯöƯǎĄƱú
ĉŚėęƄęŕĖŶƄŊŗħĉŇĲŘŚ
ƶęƉŊ ġŊāŶ ƄĄùƋŖ ƆŕǡŊĔ
ĄȓŴƯŗ ǆƴĄǎ ƆǂȲÐ Ŋĉňù
ǆǡùȓȳ űŗ ƆƳ ĄȓŴƯŗ ĉġŗ
āćľƵŴƂȲŶƆĩŕǆǿėŕġȡ
þƲ ƶĄȓƁÍǂȳ űƳ ƄĄùƋŖ
ȫĚȢĜę ǟŶ ǋŶȠùǎȲ ÏƆŶŕƝű
Śāŗ ƯǎĄ ĩǤė ĉŚƌƛŶ

ƄƏ÷Ƥ Ąġŕ ĉġŘǆŶ ƄŊ ƆƥŶ
ŊȓāŴƇĉ  ƭĄŚ ƯǎĄƇĉ 
ƆŶŕ ƄĶĖȔĉȲ ƄęŕĖŘśĉ ŴŊ
ŶņęƎĉôġǆƛƆùÍǂȲÐǆŊùȳ

ƆĉŊƄęƋŷÍƳƉǆǎŴĉĉęćę
Ŷǉęǜ ȣùǶŴ ƱƯŊǆȲ ŶŶľÿŚŴ
ǎć ŊėƖ ƶƧġƛÍǂȳ ïǁ űƳƇĉ
ȣùǶŚ
ƄęƆġŘŚŶ ƌùƇŚŶ ŊĉȣŘĩ
ŶȣȑĈŘŚ Ŵǆ ŕȞǻĚ ŊƭǆŶŴ
ŶȞ÷Ĝȣȳ
ĊŚ
ƎŶęǎƇ
ƄǆŶƛƆùŶ
ƃŴȳ
***
ƄŊ ƄƆĉĚ ƢǋĜŊ ĊŚ ŶƛŶȞùǼǦŴƆƳƆŶŘǆÍǂƆŴŅùŴ
ƎŶÿġŊ
ƉǎùǁŴÍǂȳ
ƄŊƳÍǂ
ǎć
ƱǆĉôƛŶ ǦǎűŚŶÍǂȳ ƄŊ ƕõ

Ɔų ĄƄƴŘŚȲ ǤƴŚȲ òęĊŴŚȲ
ƢïǇŘŚ ǉĉȲ ƇƎĞǙŶȲ ęġÿŚȲ
ƢƱŕ ƶƄĄĜõ ƌŊŶ ŴŊŶ
ƢïǇŘŚ ǁĄÿ÷ùȣȳ ƢïǇŘŚ
ŅƳ ŊġęƭŕƲĔŚ ǉĉ ƶĔƛņƨ
ǻĔűǡėŚƉƄŶāććŚǆƉ÷ƖõȲ
Ƅƌ÷ƤĔġųŶƄƌ÷ƤĄġęāŶĆƴŶ
ǆāùƣȳ ƄŊ ƢǋĜŊ ġęƭŕ
ƲĔŚ ǉĉ ŶùŇŶ ħŶŇĲŘŚ
ǉĉŶ Ɖĉ ĬŶǋ Ǝȡ÷Ŗ ǆƧĜǊȳ
ħŶŇĲŘŚ ǉĉ ƉƄ ƎğŊ ƶƢĜű
Ǝȡù ƄƌùŴ ǆęƉņȳ ƶĔġü
ƇƎġǙŶ ƱǆŕĜƉĄ  ǉĉ ƌŊ
ùŇ ŊĄŶǡǋ ƄęŕĖŘŚ ƄŇõ
ŴŊ ğŶņƆ ǆŅȓāȳ ƄŊ ğŶņƆ
ŕȑęǂ ǎć ŴŊ ùŇ ǆĉôġȳ
ƄęŕĖ ƶŊïõ ħŶŇĲŘŚ ǉĉ
ƆƷĉƌŊùŇŴŊğŶņƆƱĄ÷ùĝ
ǡǋȣƌȲ ƌŊ ùŇ ƶȃŶǫƯ ȓĕǆ
ƇƎĞǙŶ ƶÿƱ ǉĉ ǆġƉąȳ ŴŊ
ƕúĉ ƇƎĞǙŶ ƱǎöǇĉ ƄƌöŚ
ŗĥ  ǎć ǁŊȓýȳ ƌŊ ƕúĉ
ħĉŇśŘŚ ǉĉ ƉƄ ƶƭŅǁ ȎľǸ
Ƅúƨĉȳ ƄŊ ƄęŕĖ Ʊú ƕűŘŚ
ȎľǸȲ ŶơűŘŚ ùŇƙ ǁęƃȳ
ĉƛŶǄŖ ƄŊ ȎǤćǆ Ǝȣö Ŵǆ
ùŇƱúĉȃňǻÍǂűŗƄŊƄęŕĖ
ƱúȎľǸƶȞǻĚȳġôƳƄęŕĖŶ
ùŇŶ ƶŕŕÿÿƲ ƆǇĉȳ ùŇŶ
ñǆƢŚŶƉƄÕȳ
***

ÏƄŊ ǦƵ ŶƆġűŚ ŊƄùƏ÷Ƥ
Ąġŕ Ƣǆ ĩǤėȲ ƄŊ ħŶŇĲŘŚ
ǉĉ ƭŇ ƯŶƢŚÍǂ ƶƢęǎȳ ƄŊ
ÿǉ ǦƵ ƶĜŚǂŶ ƱŚƎƗŶ ƆŶŕ
ƝǆŷĉƉƄƶǡǉǉȲÐŚŊùƄŊŗ
ĄȓŴƯŗƃǌƱŶŅĔŚǏęćĘŘ
ƌėƋǌȳ ƌŊŗ ĄȓŴƯŗ ƌŊ
ƶĔƖņƨ ġŘġŗƎġȲ ƄŊ ƯǎĄ
ÿǉƌŊÿąĩŕƏŕřĩǤė
ǁŚƎƛȴ ƄŊśĉ ıǎĆƂ Ʊú
ƯǎĄǦŶƶƢÿǉĉƟŲŚāŊęȳ
ƌŊƳ ĄȓŴƯŗ Ɖĉ ƆŶęǎƇȲ
ƄùƏ÷ƤĄġŕƑűĩǤėŴŊùŇ
ƶĹŶƪĄǻįƯŗǁƌǆǎƆǂȳƆŗ
ŶùŇƙ ŶĉǎÿŶ ƆŚƢġǏ ƶŅôȎ
ƄćėȐƌŊƢùȠĩǤėŶƄùƏ÷Ƥ
ĄġŕŶŅŗƛƌĉāėĉÍǂȳƎùŕƂ
ƄŊÿǉǦƵŊƱǆǡǉŊƎŚġāŋŶ
ƎŚĜŚǇŶƶƖȞƁĄƱƶġôƱúƨ
ÿǉƂƎĶĔȓȲƆŶŕƱǆƉƄùƌƖƄ
Ɖŕǭǎù ǆǦňƆȳ Ŋÿǉ ƆƥŶ
ƎǦǉȣƆŶŕƱǆŕƙƆôȲŅŊĄƭùŖ
ƆŴǭǉùƌ ƎǦǉȣ ǆƉƄùÍǂȳ
Ɔŗ ơõ ƆŕǡŊĚ ŶñǆƢŚƌ ġô
ƶƝűÕÕȳ
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ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.221

ውድድር ኵዕሶ መርበብ ገምገም ባሕሪ ቀጺሉ
* ስልጠና ንኣሰልጠንቲ ጸወታ ኵዕሶ መርበብ ይወሃብ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ኵዕሶ መርበብ ገምገም ባሕሪ
ደ/ቀ/ባሕሪ - ዓንሰባ (ደ/ኣ)
ማእከል - ደቡብ (ደ/ኣ)
ዓንሰባ - ሰ/ቀ/ባሕሪ (ደ/ተ)
ደቡብ - ማእከል (ደ/ተ)

ካብ ሰዓት 7፡30 ቅ.ቐ ጀሚሩ ኣብ
ቀጽሪ ኤክስፖ ክካየድ እዩ።

ሃ

ገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ መርበብ
ኤርትራ ብምኽንያት መበል 28
ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ
ውድድር ኵዕሶ-መርበብ ገምገምባሕሪ (Beach Volley-ball)
ዞባታትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን የካይድ ምህላዉ
ተሓቢሩ።
ኣብቲ ብሰሉስ 14 ግንቦት 2019 ኣብ ቀጽሪ
ኤክስፖ ኣስመራ ዝጀመረን ትማሊ ድማ

1 ቢልዮን
ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ዝኾና ከም
ሪያልማድሪድ፡ ማን ዩናይትድ፡ ባየር ሙኒክን
ካልኦትን ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ብዘጓነፈን
ምርሓቕ ውጽኢት፡ ኣብ ዝመጽእ ናይ
ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ ዘይተኣደነ
መጠን ገንዘብ ብምውጻእ ሓደስቲ ተጻወትቲ
ክዕድጋ ከምዝኽእላ ልዑል ግምት ኣሎ።
መስኮት ምስግጋር ተጻወትቲ ናይ ዝመጽእ
ክረምቲ ከይተኸፈተ፡ ድሮ እዘን ዓበይቲ
ክለባት፡ ‘ንዘቕሓራኦም ተጻወትቲ’ ብምፍናው፡
ንሓደስቲ ተጻወትቲ ንምዕዳግ ልኡኻተን
ብምስዳድ ላዕልን ታሕትን ይብላ ኣለዋ።
ብመሰረት ክኢላታት ቁጠባ፡ ሓያለ ክለባት
ናይ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዩሮ
ወጻኢታት ኣብ ውልቀ ተጻወትቲ ከምዘካይዳ
ብኣጋኡ ይግምቱ።

ኤደን ሃዛርድ
ኣብ ግጥም ፍጻመ ዩሮፕያን ሊግ ምስ ቸልሲ
ዝቐርብ ኤደን ሃዛርድ፡ ንኣዋርሕ ኣብ ‘ክሻፋ’
ሪያል ማድሪድ ዝኣተወ ተጻዋታይ እዩ። እዚ
በልጁማዊ ሃንዳሲ ኵዕሶ፡ “ብዛዕባ መጻኢአይ

ብውድድር ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ኣብ
ዝቐጸለን ጸወታ፡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ንደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ፡ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ
ደቡብ ከምኡ ድማ ዞባ ዓንሰባ ብዞባ ጋሽ ባርካ
ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0 ስዒረነአን። ኣብ
ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ከኣ፡ ሚኒስትሪ ምክልኻል
ንዞባ ዓንሰባ ከምኡ ድማ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ ንዞባ ማእከል ብተመሳሳሊ 2ብ1 ክረትዐአን
እንከለዋ፡ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ንዞባ ጋሽ
ባርካ 2ብ0 ኣሰኒፋታ።
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም፡
ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ምክልኻል ንማእከል፡
ደቡብ ንጋሽባርካ ከምኡ ድማ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ንዓንሰባ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0
ተዓዊተናለን። ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ፡ ዞባ
ዓንሰባ ንደቡብ፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንጋሽባርካ
ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0 ከሰንፈአን እንከለዋ፡
ማእከል ከኣ ንሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 2ብ1
ረቲዓታ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን
ኤርትራ ምስ ኤምባሲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና
ኣብ ኤርትራ ብምውህሃድ ናይ Elite ኣሰልጠንቲ
ስልጠና ኩዕሶ መርበብ ካብ 11 ግንቦት 2019
ጀሚሩ ኣብ ኣስመራ ይህብ ኣሎ።
ብቐዳም 11 ግንቦት ኣብ ሜዳ ጂምናዝዩም
መዓስከር ደንደን ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ
መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን
ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፡

ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ
ኤርትራ ያንግ ዚጋንግ፡ ሓለፍቲ ኮሚሽን ባህልን
ስፖርትን ኤርትራ፡ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክን
መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻልን
ተረኺቦም ነይሮም።
ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ-መርበብ
ኤርትራ ኣቶ ሚካኤል ተኽለሚካኤል ኣብ
ዘስመዖ መኽፈቲ ቃል፡ እቲ ናይ ስልጠና መደብ
ምውዳቡ ንዕብየት ንጥፈታት ኩዕሶ-መርበብ
ኤርትራ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ ገሊጹ።
ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ኣምባሳደር ዚጋንግን
ብወገኖም እቲ መደብ መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ
ክልቲአን ሃገራት ኣብ መዳይ ባህልን ስፖርትን

እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ሓባራዊ መደብ ምዃኑ
ብምምልካት ቀጻልነት ክህልዎ ብክልቲኡ ወገን
ዘሎ ድሉውነት ልዑል ምዃኑ ገሊጾም።
እቲ ብቻይናዊ ሃገራዊ ኣሰልጣኒ ሚስተር ኑይ
ጉዎጋን ናይ ክልሰ-ሓሳብ ግብርን ስልጠናታት
ኣጣሚሩ ዝወሃብ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ መደብ፡ ካብ
ዞባ ማእከልን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝተዋጽኡ 18
ደቀንስትዮ ንዝርከባኦም 42 ሰልጠንቲ’ዩ ክወሃብ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ ብዘይካ’ዚ፡ ብኤምባሲ ህዝባዊት
ሪፓብሊክ ቻይና ዝተወፈየ ናውቲ ስፖርት ኩዕሶመርበብ ንምርኽኻብ ኣብ ሓባራዊ መዘክር ናይ
ምፍራም ስነ-ስርዓት ምክያዱ ህዝባዊ ርክባት
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣፍሊጡ።

ወጻኢታት ክግበረሎም ዝኽእሉ ተጻወትቲ . . .

ወሲነ ኣለኹ” ክብል ዝሃቦ ዘይንጹር መልሲ፡
ንጉዳዩ ጠልጠል ከምዘበሎ ይሕበር። ኣብ ባኩ፡
ኣንጻር ኣርሰናል ግጥም ፍጻመ ዩሮፕያን ሊግ
ዘካይድ ሃዛርድ፡ በታ ማድሪዳዊት ክለብ ልዕሊ
100 ሚልዮን ዩሮ ከምዝተሰልዓሉ ይንገር።
ይኹን እምበር፡ ቸልሲ ብመገዲ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ናብ ውድድር
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብምብጽሓን በቲ
ሓደ፡ ትሕቲ ዕድመ ተጻወትቲ ብምፍራማ
ድሕሪ ዝገጠማ እገዳ ዕድጊ ተጻወትቲ
ብፊፋ ድማ በቲ ኻልእ፡ ንሃዛርድ ኣብ
ሜዳኣ ስታንፎርድ ብሪጅ ከተጽንሖ ዘኽእል
ነጥብታት ኮይኑ ንረኽቦ።

ጋረዝ በይል
ምስ ምምጻእ ዚነዲን ዚዳን ናብ በርናቡ፡
ዕምሪ ጋረዝ በይል ኣብ ማድሪድ ከምዘብቅዕ
ብኣጋኡ ተገሚቱ ነይሩ - እዚ ዌልሳዊ
ተጻዋታይ፡ ብዚዳን ስለዘይድለ። ዚዳን መንበር
ምዕላም ድሕሪ ምርካቡ፡ ብተደጋጋሚ ዓሚል
መንበር ተቐየርቲ ዝኾነ በይል፡ ናብ ማን
ቸስተር ዩናይትድ ወይ እውን ቶተንሃም

ክምለስ ከምዝኽእል ሓያለ መራኸቢ ብዙሃን
የረድኣ። እዘን ክለባት ንጋረዝ በይል ብሂገን
ናይ ምዕዳግ ውጥን ከምዘይብለን እኳ
እንተተገመተ፡ ንፖል ፖግባ ካብ ማን ዩናይትድ
ንክርስትያን ኤሪክሰን ድማ ካብ ቶተንሃም
ንምዕዳግ ትመጣጠር ዘላ ሪያል ማድሪድ ኣብ
ዕድጊ እዞም ተጻወትቲ ንበይል ናብተን ክለባት
ብምስዳድ ንእተውጽኣሎም ዋጋ ከተጉድል
ከምእትጽዕር ይሕበር።

ፖል ፖግባ
ብዚዳን ብተደጋጋሚ ዝተወደሰ ተጻዋታይ፡
ፖል ፖግባ እዩ። ዚዳን፡ ነዚ ፈረንሳዊ ዓንተር
መስመር ምክፍፋል፡ ኣብታ 13 ግዜ ሻምፕዮን
ኤውሮጳ ዝኾነት ክለብ ክህሉ ይጠልብ። ፖግባ፡
ኣብ ማን ዩናይትድ ኣታዊን ወጻኢን ዝኾነ
ብቕዓት ኣብ ርእሲ ምርኣዩ ምስ ኣሰልጣኒ
ሶልሻየር ድማ ብዘይምስምምዑ ኣብ ዝመጽእ
ዓመተ ስፖርት ኣብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ
ናይ ምጽንሑ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ
ይግመት። ይኹን እምበር፡ ማን ዩናይትድ፡
ንፖል ፖግባ ብትሑት መጠን ገንዘብ

ከምዘይተፋንዎ ሓያለ ተንተንቲ ይሰማምዑ።
ዛጊት መራኸቢ ብዙሃን ዓዲ እንግሊዝ፡ ማን
ዩናይትድ ካብ መሸጣ ፖግባ ኣስታት 150
ሚልዮን ዩሮ ናብ ካዝናኣ ከተእቱ ከምእትኽእል
ይግምቱ።

ኣንትዋን ግሬዝማን ናይ ምስግጋሩ መስርሕ
እንተደኣ ተፈጺሙ፡ ካውቲኖ ኣብ ሜዳ ኖ
ካምፕ ናይ ምጽንሑ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ
ምዃኑ ይግመት። ካብ ሊቨርፑል ናብ
ባርሴሎና ዝተሰጋገረ ካውቲኖ፡ ብቕዓቱ ኣብ
እስጳኛ ብምንካዩ፡ ብደገፍቲ ናይታ ካታሎናዊት
ክለብ ተቐባልነቱ ባይታ ዘቢጡ ይርከብ። እዚ
ክርስትያን ኤሪክሰን
ኣብ መስመር ምክፍፋል ክህልዉ ካብ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ፡ ኣብ ራዳር ክለባት ቸልሲ፡
ዝተመረጹ ሓደስቲ ተጻወትቲ ኤሪክሰን ፒኤስጂን ጁቬንቱስን ምስ ምእታዉ፡ ኣንፈቱ
ይጥቀስ። ምስ ቶተንሃም ዘለዎ ውዕል ምስ ናበይ ከምዝኸውን ንምግማት የጸግም።
ዘይሕደስ ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብታ ለንደናዊት ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ከተውጽኣሉ
ክለብ ብናጻ ናይ ምስግጋር መስርሕ ክወጽእ ትኽእል እያ ተባሂላ ዝንገረላ ቸልሲ፡ ብፊፋ
ዝኽእል ኤሪክሰን፡ ብኣጋኡ መዓልቦኡ ሓደስቲ ተጻወትቲ ንኸይተፈርም ብምእጋዳ፡
ከፍልጥ ብክለቡ ቶተንሃም ድፍኢት ይካየደሉ ካውቲኖ ናብ ፓሪስ ወይ እውን ቶሪኖ ከቕንዕ
ኣሎ። ምስ ቶተንሃም ኣብ ግጥም ፍጻመ ከምዝኽእል ይሕበር።
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣንጻር ሊቨርፑል
ዝገጥም ኤሪክሰን፡ ሓለፍቲ ክለቡ ምስ ናይ
ፓውሎ ድይባላ
ሪያል ማድሪድ መዛኑኦም ኣብ ጉዳዩ ኣፈናዊ
ድይባላ፡ ምስ ምምጻእ ክርስትያኖ ሮናልዶ
ዝርርብ ምክያዶም ይንገር። እዚ ተጻዋታይ፡ ናብ ጁቬንቱስ ቱሪን ከምዘይተሰማምዓቶ
100 ሚልዮን ዩሮ ይግመት።
ይግለጽ። እዚ ኣርጀንቲናዊ ምስ ኣሰልጣኒኡ
ማክስ ኣለግሪ እውን ሳሕቲ ሓርፋፍ እዋን
ብምሕላፉ፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ናብ
ኣንትዋን ግሬዝማን
ዝሓለፈ ክረምቲ፡ ግሬዝማን፡ ኣብ ክለቡ ካልእ ክሰጋገር ከምዝኽእል ግምት ይወሃብ።
ኣትለቲኮ ማድሪድ ከምዝጸንሕ ምሕባሩ እዚ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዩሮ ከውጽእ
ንብዙሓት ሰባት ከምዘገረመ ይፍለጥ። ትማሊ ከምዝኽእል ዝተነግረሉ ኣርጀንቲናዊ፡ ናብ
መራኸቢ ብዙሃን ስፖርት ከምዝሓበራኦ፡ እንግሊዝ ከምርሕ ከምዝኽእል ይግለጽ - ናብ
ምስ ኣትለቲኮ ማድሪድ ድሕሪ ሓሙሽተ ማን ዩናይትድ።
ዓመታት ክፈላለ ምዃኑ ብቃላቱ ምዝራቡ
ዲ ላይት
ይጋዋሕ ኣሎ። ምስ ፈረንሳ ዋንጫ ዓለም
ሓለቓ ጋንታ ክለብ ኣያክስ - ማቲስ ዲ
ዘልዓለ ግሬዝማን፡ ዝሓለፈ ሰነ ንሓሙሽተ ላይት፡ ናብ ባርሴሎና ክሰግር ንሓደ እግሩ
ዓመታት ኣብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ክጸንሕ ጎኒ ኣቐዲሙ ዝርከብ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ ጎኒ ክታሙ ምንባሩ፡ ናብ ካልእ ክለብ ክሰጋገር ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ማርካ። እዚ ወዲ
እንተደኣ ኮይኑ፡ እትዕድጎ ክለብ 120 ሚልዮን 19 ዓመት፡ ምስ ክለቡ ኣያክስን ሃገራዊት ጋንታ
ዩሮ ናይ መፋነዊ ገንዘብ ብምኽፋል ክትውንኖ ሆላንድን ብዘንጸባረቖ ብሉጽ ብቕዓት፡ ኣብ
ዘኽእል ውዕል እውን ኣለዎ። ጽባሕ ቀዳም ዝስዕብ ሒደት ዓመታት በሃር ተጻዋታይ ኵዕሶ
ምስ ለቫንተ ናይ መወዳእታ ጸወታኡ ዘካይድ እግር ዓለምና ክኸውን ከምዝኽእል ሓያለ
ግሬዝማን፡ ኣንፈቱ ናብ ሜዳ ኖ ካምፕ ናይ ክኢላታት ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ይሰማምዑ።
ባርሴሎና እዩ።
እዚ ኣብ ማእከል መስመር ምክልኻል ዝስለፍ
ተጻዋታይ፡ ካብ ኣያክስ ንኽወጽእ እንተወሓደ
70 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ይሓትት።
ካውቲኖ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰውራ
ዑመር ተሰነይ
ሓምድ እድሪስ ከሊፋ፡ ተጸዋዒ ናስር ስሌማን
ዝኩር ካብ ተጸዋዒ መኪና ዓነይታ ቶዮታ ዲያና
ቁ.ሰሊዳ ER:3-01547 ብዋጋ 100.000 ናቕፋ

ኣብ ቅድሚ ሰለስተ መሰኻኽር ሽይጡለይ ገንዘብ
ብምሉኡ ከፊለዮ እንተኾነ ግን ልብሬቶ ምስ ሃበኒ
ብድሕሪኡ ብኣድራሹኡ ስለዝስኣንኩዎ ይጸወዓለይ
ስለዝበለ፣ ን3/6/19 ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ቤ/ፍ ስም ናይ
ምትሕልላፍ ውሳኔ ክህብ ምዃኑ የፍልጥ።

ኤል

ምነት

ል ኑኤ

ል
በይሉ

ኣማ

እ

ሙሴ ኣማን ተጸዋዒት ወ/ሮ ሚዛን ዘርኣይ ዘሎ
ናይ ውክልና ምስራዝ ክርክር ተጸዋዒት ንጹር
ኣድራሻ ስለዘይብላ ተጸዊዓ ን27/5/19 ኣብ 2ይ
መጋብኣያ ትቅረብ። እንተዘይቀሪባ ቤ/ፍ ንስኺ
ኣብዘይብሉ ጉዳዩ ክርኦን ክውስንን ምዃኑ
ነፍልጥ።

መንደፈራ
ቤንሁር ላይነ ገብሪሂወት ምባል ተሪፋ፡ ስምኦን
ላይነ ገብሪሂወት ተባሂሉ ይተኣረመለይ፡ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/19 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ
መጋብኣያ ይቕረብ።

ዓዲዃላ
ኢሰያስ ብርሃነ ገብረየሱስ ምባል ተሪፋ፡
ኢሰያስ ንጉሰ ይግዛው ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ደቀምሓረ
ወ/ሮ መናል ኣስሞሮም ገብረሃንስ፡ ኣቦይ
ተጋዳላይ ኣስመሮም ገብረሃንስ ኪዳነ ስለዝተሰወአ፡
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ለተምህረት ኣብርሃም ሃይለ፡ በዓልቤተይ
ተኸስተ ሃይለ ሃብተማርያም ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 1 ወድና
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት
ወራሲ ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን26/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገብርኤል
ወ/ሮ ኣብርሀት ሃይለ ገብሪሂወት፡ በዓልቤተይ
ኣቶ ዑቕባይ ልብሰቃል ብሕጋዊ መርዓ ተመሪዒና
እንተኮነ ግን ናይ ፍትሕ ስነ ስርዓት ብሓሙሽተ
ሽማግለ ክውደኣለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን1/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገረንፊት
ኣውጋሮ
ወ/ሮ ፍረወይን ላይነይ፡ ኣቦይ ላይነ ለሰ ገዛሀይ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/6/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ባረንቱ
ኣስመረት

ተስፋልደት

ገ

መልእኽቲ ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ

በዓልቤተይ ኣቶ መዓሾ በርሀ ደረስ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 1 ወድና
ድማ ወራሲ ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን23/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሞልቂ

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ

ወ/ሮ

ካ
ብረሚ

ዑቕባዝጊ፡

ወ/ሮ ዮርሳሌም ሽመንዲ ወልደእንድርያስ፡
በዓልቤተይ ኣቶ ተኽለኣብ ገብረማርያም ረዳ
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወይ፡ 6 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/6/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ጊንዳዕ
ሓዋ ኣደም ጅምዕ
ምባል ተሪፋ፡ ሓዋ
ኣደም
ማሕሙድ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/6/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ባጽዕ

1 ንኹሉ ዓቢ ፍጻመ ብምግራብ ነሰንዮ፡
2. ራእይና ኣከባቢና ሓምላይ ምቕያር’ዩ
3. ግርማ ሰብ ክዳን ግርማ መሬት ገረብ’ዩ፡ ስለዚ ንገርብ፡
4. ንሓርሶ ስቡሕ ዘይንሓርሶ ልሙዕ፡
5. እዛ ንነብረላ ዘለና መሬት ካብ ወለድና ዝወረስናያ ዘይኮነትስ፡ ካብ ደቅና
ብሓደራ ዝተለቃሕናያ ኢያ።
6. ውሑስ ኣከባቢ፡ ውሑስ ሂወት፡
7. ዝተገረበ ንሕዛእ፡ ዘይተገረበ ንገርብ፡
8. እንስሳ ዘገዳምና ጸጋ ሃገርና እዮም ንዓቅቦም፡
9. ሞጎጎ ኣድሓነት ብምጥቃም ብርሰት ኣግራብ ነወግድ፡
10. ሓምላይ ክለባትና ኣርማ ሓምላይ ወፍርና፡

ንደቅና ውሑስ ኣከባቢ ነውርሶም
15 ግንቦት 2019

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ፡ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00
ቅድሚ ቀትሪ ምሸት ካብ 2፡00 - 6፡00 ድሕሪ ቀትሪ ብቁ/ስልኪ
110179 ደውሉ።

ሳዕድያ መሓመድኑር
መሓመድዓሊ ምባል
ቁ/ሳ/ፖስጣ 5537፡ E-mail; bidhonational@gmail.com
ተሪፋ፡
ሱዓድ
ስቕታ ጎዳኢ ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ።
መ ሓ መ ድ ኑ ር
መሓመድዓሊ ተባሂሉ
ይ ተ ኣ ረ መ ለ ይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ምልክታ ጨረታ
ጀዋሂር ዓሊ ጃብር፡ ወይ ሑርያ ዓሊ ጃብር ምባል
ተሪፋ፡ ጅሮም ዓሊ ጃብር ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/5/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ዳኒኤል ደባስ ካሕሳይ ምባል ተሪፋ፡ ዳኒኤል ደባስ
ከሓስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ፡ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን31/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ሚካል ፍጹም ኪዳነ ምባል ተሪፋ፡ ኣቢጋይል
ፍጹም ኪዳነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/5/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ተሰነይ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ዓሊ ዑመር ሓጅ ኣልሓሰን
ንተኸሳሲ እድሪስ መሓመድ ዮሴፍ መሓመድ
ኢብራሂም ዝርከብ ሲቪላዊ ናይ ገንዘብ ክርክር
ጉዳይ ተኸሳሲ ብኣድራሽኡ ተደልዩ ክርከብ
ስለዘይከኣለ ተከሳሲ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪሉ
ን28/5/19 ናብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ
ግን ቤ/ፍ ኣብዘየለወሉ መዝገብ ክርእን ውሳኔ
ኪህብን ምዃኑ የፍልጥ።
ኣቶ በርሀ በይነ ሓደራ ስም ወላዲቱ ምሕረት
ተግባሩ ፍጡር ምባል ተሪፋ፡ ምሕረት ተፈሪ
ፍጡር ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/5/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ኣነ ሳሙኤል ተስፋ ዝተባህልኩ ናይ ኣቦይ ተስፋ መስፍን ባህታ ሰርቲፊኬት ቁጽሪ
1949 ኣባል ናቕፋ ኮርፖረሽን ስለ ዝጠፍኣኒ ብዕዳ ሒዘዮ ወይ ረኺበዮ ዝብል
እንተድኣ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብቁ.ስ 07281682 ክሕብረኒ ተዘይኮይኑ
መተካእታ ኵአሃበኒ ንዝምልከቶ ናቕፋ ኮርፖረሽን ክሓትት ምዃነይ ኣፍልጥ።
ሳሙኤል ተስፋ

ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንቤት ትምህርቲ ስነኪነት ማይ-ሓባር ዝኸውን እንቛቕሖ ካብ 01
ሰነ ክሳብ 30 ሰነ 2019 ከምኡ’ውን ካብ 01 መስከረም ክሳብ 31 ታሕሳስ 2019 ዘቕርቡ
ሕጋውያን ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
. ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ናይ መንነት ፎቶ ኮፒን የቕርብ።
. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ን 5 (ሓሙሽተ) መዓልታት
ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
. ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ሰዓት 10 ቅ.ቀ ተጫረቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላቶ ኣብ
ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
. መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ ዝተረጋገጸ ቸክ (C.P.O) ይትሓዝ።
. ብተወሳኺ መግለጸን ዝርዝራዊ ሓበሬታን ኣብ ሚ/ትምህርቲ ቤት ጽሕፈት ቁጽሪ 20
ወይ ብተሌፎን 200593/ ወይ 123749 ተወከሱ።
. ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብሙሉኡ ወይ ብኸፊል
ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ

ምልክታ
ኣነ ኣቶ ዑቕቢት ብርሃነ ሃብተ ዝተባሃልኩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣስመራ፡ ዞባ 9፡ ን/ዞባ
01 ጎደና 72 ቁ.ገዛ 10/12 ቁ/ምስክር ግዝያዊ ዋንነት ንብረት 114159 ፡ ዓይነት ገዛ
ተራ፡ ስፍሓት መሬት 126.05 ት/ሜ ቀንዲ ክፍልታት 4ተ ሓገዝቲ ክፍልታት 2ተ ዝሓዘ፡
ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ንወድና ኣቶ ሰለሙን ዑቕቢት ብርሃነ ብህያብ ስለ ዝሃብናዮ ስም
ምትሕልላፍ ክንገብር ስለ ዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ናይ መኣገዲ
ትእዛዝ ወይ ይግባይ ተባሂሉ እንተኾይኑ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓፕሊክ
ኖታዮን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ፡ ኦርጂናል ሰነዳትና
ኣቅሪብና ጉዳይና ክንፍጽም ምዃንና ንሕብር።
ኣቶ ዑቕቢት ብርሃነ ሃብተ
ግደይ ገብረኪዳን ጊላጋብር ዝተባሃልኩ ካብ ወለደይ ወ/ሮ ኢለን ገብረማርያም ካብ ኣቦይ
ገብረኪዳን ጊላጋብር ብውርሲ ዝተረከብዎ ኣብ ምም/ን/ዞባ ሰምበል ፕሎት 25 ፓርሰል H
ዝርከብ ብዋንነት ምስክር ቁ.103771 መወከሲ ቁጽሪ 122678 ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ገዛ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኩ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
ካብ ቤት ፍርዲ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓፕሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ካዳስተር
ይቕረብ።
ወ/ሮ ግደይ ገብረኪዳን

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምልክታ ጨረታ
ምምሕዳር ኣህጉራዊ መዓረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንመዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ
ጽሬት(Cleaning) ከምኡውን ናይ ምክንኻን ኣትክልትን (Gardening) ኣገልግሎት ዝህቡ
ተጫረቲ ይዕድም። ተጫረቲ ከምዚ ዝስዕብ ከማልኡ ይሓተቱ።
1. ናይ 2019 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቃድ የቕርቡ።
2. ንመኽበሪ ጨረታ ተመላሲ ዝኸውን ናቕፋ 5000.00 (ሓሙሽተ ሽሕ) ኣታዊ
ይገብሩ።
3. ንጨረታ ዘድሊ መምርሕን ቕጥዕን ናቕፋ 300.00 (ስለስተ ሚኢት) ብምክፋል ካብ
ኣሃዱ ማርከቲን ምውሳድ ይከኣል።
4. ካልእ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ንምርካብ ኣብ ኣህጉራዊ መዓረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣሀዱ
ማርከቲን ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ ሰዓታት ብምምጻእ ወይ ድማ ብቁጽሪ
ስልኪ 152122 ናይ ውሽጢ መስመር 245 ብምድዋል ምርካብ ይከኣል።
5. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጻሉ ኣብ ውሽጢ 10 ናይ ስራሕ መዓልታት ተጫረቲ
ወፈይኦም የቕርቡ። ጨረታ ተጫረቲ ኣብ ዝተረከብሉ መበል 11 መዓልቲ ሰዓት 9፡00 ንግሆ
ይኽፈት።
6. ትካል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ እዚ ኣይግደድን።

ምልክታ
ብስም ሰላም ካሕሳይ ሓጎስ ዝተመዝገበ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00036479 ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል
ን/ዞባ ኣባሻውል ጎደና 119-5 ቁ.ገዛ 12 ዝርከብ ናይ መስርሕን መሽጢ ወርቂ ትካለይ ንኣቶ
ናትናኤል ዮሴፍ ገብረልኡል ካብ ዕለት 01/03/2019 ክሳብ ዕለት 28/02/2021 ኣካርየዮ
ስለዘለኹ ዝቃወም ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ስላሳ መዓልቲ
ስልጣን ንዘሎዎ ቤት ፍርዲ ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ
ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ ኣፍልጥ።
ሰላም ካሕሳይ ሓጎስ

ƦŒĀ êŷƦž
CHEMISTRY
Second Edition (9th–12th)

BETTER WAY TO HIGH SCHOOL

¬ k1 ¢Ú Ü+ï `ĳÚ kĮkm ô.¹ 0. 12 ¤ĳ
(Matriculation exam) ƄŊ ǡƴ ŊƧùĮ ǆƊŶ Ŋÿňę ƆŚǻĬĄ÷
ÿǤƳŚ Ąȓÿȣȳ
9 380 ǡȑŚ ƶÿƱŚ
9ŊƲÿŚ ĄĉñėŶ ƱğŕȞŚ

ምምሕዳር ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ
ቁ.ሰ.152122 ፖ.ሳ.ቁ. 5846
ኣስመራ

Śāƶś Ąȓÿȣ

ምልክታ

9ÁT ù ġ Ú ĳ8-·ĳ ¤ĳ
9 ĉġ ƄĜėęāƂ ƄŊűŘŚ

ኣነ ኣቶ ዑቕቢት ብርሃነ ሃብተ ዝተባሃልኩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣስመራ፡ ዞባ 9፡ ን/ዞባ
01 ጎደና 72 ቁ.ገዛ 10/12 ቁ/ምስክር ግዝያዊ ዋንነት ንብረት 114159 ፡ ዓይነት ገዛ
ተራ፡ ስፍሓት መሬት 126.05 ት/ሜ ቀንዲ ክፍልታት 4ተ ሓገዝቲ ክፍልታት 2ተ ዝሓዘ፡
ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ፡ ንወድና ኣቶ ሰለሙን ዑቕቢት ብርሃነ ብህያብ ስለ ዝሃብናዮ ስም
ምትሕልላፍ ክንገብር ስለ ዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ናይ መኣገዲ
ትእዛዝ ወይ ይግባይ ተባሂሉ እንተኾይኑ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት
ፓፕሊክ ኖታዮን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ፡
ኦርጂናል ሰነዳትና ኣቅሪብና ጉዳይና ክንፍጽም ምዃንና ንሕብር።

9 ĄŊęî űǻŊŘŚ (TIPS)
9 ùƯö 200 āśŘŚ ĉġ ƄĜėęāƂ
9 ùƯö 800 āśŘŚ ĉġ ĄùġŘŖ
Tel. 07278776/ 07243748

ኣቶ ዑቕቢት ብርሃነ ሃብተ
ኣብ ኣስመራ ዞባ 7 ምም/01 ቁ/ገዛ 32 ብቁ.ምስክር ወረቐት 113877 መወከሲ
ቁ.106695 ብስም ወረስቲ ነፍ/ለገሰ ኣብርሃ ወ/ሮ ኣመለሰት ኣለሙ ሃይሉ ምስ 11 ደቆም
ዝተመዝገበ ገዛ ኦሪጅናል (ዋና) ሰነድ ዋንነት ስለዝጠፍኣኒ ዝረኸበ ወይ ድማ ብዕዳ ሒዘዮ
ኣለኹ ዝብል እንተሎ ብቁ.ቴለፎን 07356489 ክሕብረኒ እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ዝምልከቶ
ኣካል መተካእትኡ ክወሃበኒ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።
ወ/ሮ ኣለም ለገሰ ኣብርሃ
ኣቶ ዮውሃንስ ሃይለሚካኤል ነጋሽ ዝተፈቅደሎም ናይ መሽጢ ጀላተ ንግዳዊ ትካሎም
‘ዲማላድ መሽጢ ጀላተ’ (DIMALAD RETAIL ICECREAM) ተባሂሉ ክስየመሎም
ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ
ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል
ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ŶƗúĉ ŕĄïĚ ćƆƉ÷ǆ ǉĔǜ Ŋȣ÷ǆ ŶŕȞŕŶŗ ïǡėƤ ĄęĄė 8ǆ Ǝȣö
ÿǤƳŚ ƶƏűŚȶ
9300 ǡȑŚ ƶÿƱŚ
9` Ê k Į  Õ Á ¼Ü Ͳp
0 m Ê k + P 
.  Å6kĮp
p  Ê q Ĥ  ĳ

¾¢` 2013 – 2018 (Ŵǆ 6 ƭĄŘŚ) ŴÚ English Language, Mathematics,
Social studies and Science Ú ïǡėƤ ĄęĄė āśŘŚ ĉġ ƭĆĭŶ
ôġ `-np 4 þƴ ƄŊ ƯǌǤ ŕƱęǣÿŚùƊĉ Ƅ÷ȳ
ĭ. řøȤŶ 07278776/ 07204551 ŕƢƉĝŴȳ





ጨረታ
ኣብ ሰምበል ሆስፒታል ኣቐዲሙ ንዝነበረ መስመራት ስርዓተ ቴሊፎን ንምሕዳስን
ሓዳስ ናይ ቴሌፎን መስመራት መቆጻጸርን መራኸብን (PBX) ንምትካል ከወዳድር
ስለዝደለየ ኣብዚ ሞያ ዝነጥፉ ትካላት ንጨረታ ይዕድም።
መደብ ስራሕ
1. ዳሕሳስ መጽናዕቲ ህሉው መራኸቢ መስመራት ቴሌፎን ሰምበል ሆስፒታል
(SURVEY) ጸብጻብ ምቕራብ
2. ናይ ምኽሪ ኣገልግሎትን ኣብ ምርጫ ናይ ስርዓተ መስመራት ቴሌፎን ሰምበል
ሆስፒታል (consultation service)
3. ንብረት ተዓዲጉ ካብ ወጻኢ ምስ መጸ እቲ ተጠሊቡ ክፍሊት ዝተፈጸመሉ
ንብረት ብልክዕ ንሱ ምዃኑን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዘሎን ምርግጋጽን (GOODS
VERIFICATION AND CHECH UP)
4. መራከቢ መስመራት ቴሌፎን (PBX) ኣብ ምግጥጣምን ምትካልን
(configuration and card programming)
5. ንሰለስተ ወርሒ ክንክንን ክትትልን መስመራት ቴለፎን (three month
preventive maintenance)
ተጫረቲ ከማልእዎ ዘለዎም
- ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ (ልቸንሳ)
- ኣቀዲሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ምስዚ ንጥፈት ዝተሓሓዙ ስርሓት ብብቕዓት
ከምዝሰርሑ መረጋገጺ ካብ ዝሰርሑሉ ትካላት መረጋገጺ ዘቕርቡ።
- ተወዳደርቲ 5,000.00 ናቕፋ ብቼክ ወይ ብCPO የትሕዙ
- ተወዳደርቲ ሰነድ መወዳደርቲ ካብ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ሰምበል ሆስፒታል ኣብ
ሰዓታት ስራሕ ዘይምለስ 50 ናቕፋብምኽፋል ክውሰድ ይከኣል
- ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንሸውዓተ ናይ
ስራሕ መዓልታት ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ
- ጨረታ ኣብ መበል ሻሙናይ መዓልቲ ሰዓት 9፡00 ቅ.ቀ ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ
ወኪላቶም ጥራይ ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ኣዳራሽ ሰምበል ሆስፒታል ይኽፈት።
- ሰምበል ሆስፒታል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ጨረታ ብከፊል ወይ ብምሉኡ
ናይ ምስራዝ መሰል ኣለዎ።







ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.221

ሳንፍራንሲስኮ፡ መልክዕ ሰብ ዝከታተል
መሳርሒ ትእግድ

ታደሰ ተኽለ

ትካል ቦይንግ ‘ሓበሬታ ክነጽግ
ጸኒሑ’ ተባሂሉ

ኣብዚ ቕንያት እዚ፡ ካብ መራኸቢ
ብዙሓን ኣመሪካ ዝፍነዉ ዘለዉ ሓበሬታታት፡
ቦይንግ 737 ማክስ ናይ መጐዓዚያ ነፈርቲ፡
ናይ ድሕነት ስግኣት ከም ዘለወን፡ ኣብረርቲ
መንገዲ ኣየር ኣመሪካ ነቲ ትካል ኣብ
ዝሓለፈ ሕዳር ገሊጾሙሉ ከም ዝነበሩ
እዩ።
ድሕሪ ምሕምሻሽ ነፋሪት መጐዓዚያ
ኢንዶነዥያ፡ እቶም ኣብረርቲ ቅልጡፍ ናይ
ምእራም ስጉምቲ ክውሰድ ንትካል ቦይንግ
ሓቢሮም ምንባሮም፡ ኣብ ኣመሪካ ንዝርከባ
ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ብምውካስ ጸብጻባት
ሓቢሮም።
ቦይንግ፡ ነቲ ኣራሚ ርእይቶ ብምንጻግ
ንመጻኢ ግዜ ናይ ምዕራይ መደብ ከም
ዘለዎ ከም ዝገለጸሎም ዝሕብር ቢቢሲ፡
ድሕሪ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ከኣ ናይ ኢትዮጵያ

መንገዲ ኣየር ቦይንግ 737 ተሓምሺሻ 157

ሰባት ሙማቶም የረድእ።
ኣብረርቲ መንገዲ ኣመሪካ፡ ምስቲ ትካል
ኣብ ዕጽዊ ስፍራ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ
ግና፡ ብሕቡእ ኣብ ዝተቐድሐ ድምጺ፡
እቶም ኣብረርቲ ኣብተን ዓሌት ነፈርቲ
እትኣተን ዘለዎም ስግኣት ክገልጹ እንከለዉ
ይስማዕ። ኣብተን ነፈርቲ ብዛዕባ ተተኺሉ
ዘሎ ሓድሽ መሳርሒ እቶም ኣብረርቲ
ተነጊርዎም ከምዘይፈልጥን፡ ክሳብ እታ
ናይ ኢንዶነዥያ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ግዜ፡
ብዛዕባኡ ከም ዘይፈልጡን እቶም ኣብረርቲ
ሓቢሮም ነይሮም።
ቦይንግ ብዛዕባ እዚ ዝተባህለ ኣኼባ
ዝዀነ ሓበሬታ ከይሃበ፡ ብደረጃ ዓለም-ለኸ
ምስ ኩሎም ግዱሳት ይተሓበበር ከምዘሎ
ጥራይ የረዲኡ።

ኣብ ኣመሪካ እትርከብ ከተማ ሳን
ፍራንሲስኮ፡ ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት
ከተማ ተተኺሎም መልክዕ ሰብ
ብምስኣል ኣብ መዝገብ ኮምፕዩተር
ዝኽዝኑ
መሳርሒታት
ክእገዱ
ከምዝወሰነት ተሓቢሩ።
እቲ፡ ተደለይቲ ሰባት ንምህዳን
ውጽኢታዊ ከም ዝዀነ ዝንገረሉ፡
መሸከል ሰብ እናቐረጸ ምስ’ቲ
ተመዝጊቡ ዝጸንሐ ሓበሬታታት
ብምንጽጻር መንነት ሰብ ዘለሊ
መሳርሒ፡ ናይ ውልቀ-ሰብ ብሕታዊ
መሰል ዝግህስ ከም ዝዀነ ብዝገልጹ
ወገናት ተቓውሞ ከም ዝገጠሞ
ተሓቢሩ። እቲ መሳርሒ ጌና
ክምዕብልን ክመሓየሽን ከም ዝግበኦ
ዝሕብሩ ወገናት፡ ኣተኣማማኒ ሓበሬታ
ክህብ ከም ዘይክእል የረድኡ።
ኣብ መዓርፎ ባቡራት፡ ኣብ
መእተውን መውጽእን ስታድዩማት፡
ኣብ ጎደናታትን ህዝቢ ብብዝሒ

ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ነቝጣታትን፡ ኣብ
ጎደናታት ተሰቒሎም ብዘይ ምቍራጽ
ብዝቐርጹ
ቪደዮ
ካሜራታት፡
እናተሳእሉ ይምዝገቡ። ብሕጊ ክድለ
ዝጸንሐ ሰብ ከኣ፡ ምስቲ ተመዝጊቡ
ዝጸንሐ ኣሳኣል ብምንጽጻር፡ ዘለዎ
ከባቢ ክፍለጥ ይከኣል።

እቲ መሳርሒ ኣዝዩ ምስ ማዕበለ፡
ብዘየጋጊ መንገዲ ሓበሬታ ክህብ
ስለዝኽእል፡ ንመጻኢ ጠቓሚ ክኸውን
ከም ዝኽእል ርእይቶኦም ዘቕርቡ
ወገናት፡ ብካልኦት ኣንጻር ርእይቶ
ዘለዎም ‘ውልቃዊ መሰል’ ፈጺሙ
ክትንከፍ ከም ዘይብሉ ዝኣምኑ
ተቓውሞ ከም ዝገጠሞ ተፈሊጡ።

ፕረዚደንት ቻይና ‘ዓብላሊ ባህሊ የለን’ ይብል

ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ፡
ሃገሩ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ክፍትቲ ከም
እተኸውን ብምሕባር፡ “ዓብላሊ ባህሊ
ከምዘሎና ዝመስሎም ዓያሹ ኣለዉ”
ከምዝበለ ሮይተርስ ገሊጹ።
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ “ስልጣነታት
ኤስያ” ተረኺቡ መደረ ዘስመዐ ፕረዚደንት
ሺ፡ ቻይና ንዝዀነ ማሕበረሰብ ዓለም
ኣስጋኢት ከም ዘይኰነት ኣገንዚቡ።
ቻይና ካብ ካልኦት ባህልታት ሓያሎ
ትምህርትን ተሞኵሮን ከም ዝቐድሐት
ብምሕባር፡ “ሎሚ እንርእያ ቻይና፡ ናይ
ቻይና ጥራይ ኣይኰነትን። ናይ ኤስያን

ናይ ዓለምን ቻይና እያ። ንመጻኢ ግዜ
ድማ ብዝያዳ ንኹላ ዓለም ክትሓቍፍ
ክፍትቲ ክትከውን እያ” ኢሉ።
ብሰንኪ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣመሪካን
ዘሎ ቀረጽ ናይ ምውሳኽ ምትህልላኻት፡
ሓሓሊፉ እውን ዝትንክፍ ቃላት ክስማዕ
ከም ዝቐነየ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ሺ ጂንፒንግ፡ ናይ ዝዀነት ሃገር ስም
ከይጠቐሰ “ብሉጽ ባህሊ” የለን ዝበለሉ
ምኽንያት፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ሓደ
በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ
ኣመሪካ ዘስመዖ ቃላት መልሲ ንምሃብ
ክኸውን ከም ዝኽእል ምንጭታት

የረድኡ።
ኣብ መንጎ ክልትአን ሃገራት ክካየድ
ኣብ ዝቐነየ ዝርርባት፡ ሓደ ኣመሪካዊ
በዓል ስልጣን “ብባህሎም ምስ ኣመሪካ
ክቃደዉ ምስ ዘይክእሉ ፍሉይ ስልጣነ
ዘለዎም ወገናት” ኣብ ምትህልላኽ
ኣትዮም ከም ዘለዉ ገሊጹ ምንባሩ
ምንጭታት ይሕብሩ።
ሺ ጂንፒንግ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዘስመዖ
ቃል፡ “ካብ ናይ ካልኦት ንላዕሊ ዝማዕበለ
ባህሊ ወይ ዓሌት ዘለዎም ዝመስሎም
ዓያሹ እዮም” ምስ በለ፡ ናይ ካልኦት
ህዝብታት ባህልን ስልጣነን ቅርጺ ከትሕዙ
ወይ ክትክኡ ከም ዘይክእሉ ኣረዲኡ።
ቻይና ጥንታዊ “መንገዲ ሓሪር”
ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ንግዲ መስመር፡
“ዕጣቕን ጽርጊያን” ብዝብል ሓድሽ
ስም ንሃገራት ዓለም ብንግዲ ዝተኣሳስር
ወፍርታት ትዝርግሕ ብምህላዋን፡ ቋንቋ
ቻይና “ብኮንፍሽዩስ ኢንስቲትዩት” ምስ
ህዝቢ ንምልላይ እትገብሮ ጻዕርታት፡
ገለ ሃገራት ምዕራብ ብዓይኒ ስግኣት ከም
ዝሪኣኦ ሮይተር ይሕብር።

ሱናሚ ከይፈጥር ዘስገአ ምንቅጥቃጥ ምድሪ. . .

ኣብ መንጽር ገማግም ደሴት ፓፕዋ ኒው-ጊኒ
ኣብ ዝርከብ ማያት ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝተኸስተ
ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ከቢድ ሱናሚ
ከልዕል ከም ዝኽእል፡ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ሃገራት
ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ከም እተዘርገሐ
ተሓቢሩ።
ኣብ ኣመሪካ ዝርከብ መደበር ምቍጽጻር
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሰንትራል

ምንቅጥቃጥ ምድርን ሱናሚን ኣብ ዘቃልሖ
ሓበሬታ፡ እቲ ምንቅጥቃጥ ብመለክዒ ረክተር
ናይ 7.5 ብርታዐ ከም ዝነበሮ ገሊጹ።
እቲ ምንቅጥቃጥ፡ ኣብ ማእከል ውቅያኖስ
ብምግሃዱ፡ ብሰንኪ እቲ ዝፈጥሮ ምምዝባል
ማያት ናብ ቀረባን ርሑቕን ማዕበላት ክፍኑ ከም
ዝኽእል ብክኢላታት ተገሚቱ ነይሩ።
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ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝፍጠር ማዕበል
ሱናሚ፡ ነዊሕ ርሕቀት ክሳብ ዝጐዓዝ ሰዓታት
ዝወስድ ብምዃኑ፡ ጌና ኣብ መደምደምታ
ክብጻሕ ከምዘይከኣል ዝገልጹ ሰበ-ስልጣን፡
ክሳብ ትማሊ ዝተመዝገበ ሓደጋ ከም ዘይነበረ
ሓቢሮም።
እዚ ኮኮቦ ካብ እተባህለት ከተማ ንሸነኽ
ሰሜናዊ ምብራቕ ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ
ምድሪ፡ ክሳብ ሓደ ሽሕ ኪሎ-ሜተር ናብ ዝበጽሕ
ከባቢታት ማዕበል ሱናሚ ክዝርግሕ ከም ዝኽእል
ስለእተገመተ፡ ናብ ሓያሎ ሃገራት መጠንቀቕታ
ተዘርጊሑ ምንባሩ ጸብጻባት የረድኡ።
ኣብ ማእከል ባሕሪ ምንቅጥቃጥ ኣብ ዝፍጠረሉ
ግዜ፡ ይንኣስ ይዕበ ሓበሬታን መጠንቀቕታን
ምቅላሕ ኣገዳሲ ከም ዝዀነ ዝገልጹ ክኢላታት፡
ህዝቢ ካብ ማዕበል ሱናሚ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ
ክወስድ ዕድል ክረከብ ከም ዘኽእሎ ይገልጹ።
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