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ኣፈወርቂኣፈወርቂ

“ኤርትራ ብዘለዋ ጸጋታት ካብ“ኤርትራ ብዘለዋ ጸጋታት ካብ  

ጽላት ጽላት 
ኣገልግሎት ኣገልግሎት 
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መጠን እስትንፋስ ብደረጃ ዕድመመጠን እስትንፋስ ብደረጃ ዕድመ

. . .  ምስ . . .  ምስ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ኣፈወርቂኣፈወርቂ

ቲራቮሎ ከይተሳዕረት ዘውዲ ቲራቮሎ ከይተሳዕረት ዘውዲ 
ሻምፕዮን ደፊኣሻምፕዮን ደፊኣ

ሚኒስተር ዑስማን፡ ኣብ ኣኼባ ባይቶ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪቃ መደረ ኣስሚዑ
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን 

ሳልሕ፡ ብ19 ለካቲት ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ኣብ 
ዝተቓንዐ መበል 36 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ 
መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ሕብረት 
ኣፍሪቃ መደረ ኣስሚዑ።
2023፡ መበል 60 ዓመት ዝኽሪ 

ምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን 
መበል 10 ዓመት ምብጋስ ኣጀንዳ 2063 
ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ምዃና ዝጠቐሰ 
ሚኒስተር ዑስማን፡ ንዝተጓዓዝናዮ መንገዲ 
ብዕምቈትን ብምልኣትን ብምግምጋም፡ 
ዘየዕግብ ገስጋስናን ሳዕቤናዊ ፍሽለታትናን 
ብግልጺ ንምንጽብራቕ ጽቡቕ ዕድል 
ከምዝዀነ ገሊጹ።
“ሎሚ ኣፍሪቃ፡ ሳላ ዝተኻየደ 

መስተንክራዊ ቃልሲን ዝተኸፍለ 
መስዋእትን ዝተረኽበ ዓወት፡ ካብ መግዛእቲ 
ናጻ እያ። እንተዀነ፡ ስምርቲ፡ ሓያልን 
ብልጽግትን ኣፍሪቃ ናይ ምህናጽ ሕልሚ፡ 
ሽሕ’ኳ ውሽጣዊ ብድሆታትን ቀጻሊ 
ግዳማዊ ምትእትታዋትን ምዝመዛን እንተሎ፡ 
ኣብ ቦታኡ’ዩ ዘሎ።” ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን፡ 
ኣብ ህዝብታት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ መንእሰይ 
ወለዶ ድማ ብፍላይ ማዕቢሉ ዘሎ ዝሓሸ 
ንቕሓት፡ ምትእምማን፡ ጸዓትን ቈራጽነትን 
ተስፋ ዘስንቕ ምዃኑ ኣብሪሁ።

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ኣብ ፖሊሲ ዘርኢ ዝዘተየ ሃገራዊ ዓውደ-ዘተ ኣቃኒዑሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ብ16 ለካቲት፡ 
ንምኽላስ ፖሊሲ ዘርኢ ዝምልከት 
ሃገራዊ ዓውደ-ዘተ ኣካዪዱ። 
ቀንዲ ዕላማ ናይ’ዚ ኣብ ኣስመራ 

ብክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቍጽጽርን 
ናይ ስራሕ መሻርኽትን ዝተወደበ 
ዓውደ-ዘተ፡ ብደረጃ ሃገር - እኹል ቀረብ፡ 
ብቑዕ፡ ውሑስን ብቐሊሉ ዝርከብን ዘርኢ 
ንምውሓስ ዘኽእል ፖሊስ ንምኽላስ እዩ። 

እቲ ሓቂ እዚ ይኹን’ምበር፡ 
ኣፍሪቃ ገና ኣብ’ቲ ክትበጽሖ ዝግባኣ 
ደረጃ ከምዘይበጽሐት፣ ህዝብታታን 
መንእሰያታን’ውን ኣብ’ቲ ክዀንዎ 
ዝደልዩ ደረጃ ከምዘየለዉ ዝጠቐሰ 
ሚኒስተር ዑስማን፡ ብግዳም ብዝንብድበዱ 
ግጭታትን ውግኣትን ትሕመስን 
ትበርስን ከምዘላ፣ ድምጺ ጥይት ክሃጥም 
ከም መበገሲ ዝሓዝናያ ዓመት ድማ 
ብዘይጭቡጥ ገስጋስ ከምእተዓዝረት 
ኣነጺሩ።
ሚኒስተር ዑስማን ኣስዒቡ፡ ዋላ’ኳ 

እወታዊ ምልክታት እንተሎ፡ ልምዓት 
ኣፍሪቃ ገና ጽልግልግ ዝበለ ምዃኑ፣ 
ብተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ርቡሓት’ኳ 
እንተዀንና፡ ገና ውሕስነት መግቢ 
ከነረጋግጽ ከምዘይተኻእለ፣ ደረጃ 
ኢንዱስትሪያውነት ኣህጉርና ትሑት 
ምዃኑ፣ መሰረታዊ ትሕተ-ቅርጺ 
ከምዘይተማልአ፣ ስርዓተ-ትምህርትና 
ብቑዕ ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐ 
ንቑሕ መንእሰይ ኣብ ምምልማል 
ከምዘይተዓወተ፣ ድኽነት ንህዝብና 
ሓሊኽዎ ከምዝርከብ፣ ደቅና ብቐሊሉ 
ክፍወሱ ብዝኽእሉ ሕማማት ይሞቱ 
ከምዘለዉ፣ ጸጋታትና ገና ይዝመት 

ገንዘብና’ውን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ይዕዘር 
ከምዘሎ - ብዝርዝር ድሕሪ ምግላጽ፡ 
እቲ ኩነታት - ውሁድ፡ ሓባራውን 
መሰረታውን ስጒምቲ ክውሰድ ዝጽውዕ 
ምዃኑ ኣገንዚቡ።
 እዚ ድማ፡ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ 

ማሕበራዊ፡ ባህላዊ፡ ጸጥታውን ናይ ወጻኢ 
ዝምድናታትን፡ ሓድሽ መንገድታት፡ 
ፖሊሲታትን ኣቀራርባታትን ከምዝሓትት 
ኣስሚሩሉ።
ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር ዑስማን፡ 

“ዘሎናዮ ኩነታት፡ ብዝዀነ ይኹን መዐቀኒ 
ቅቡል ከምዘይኰነ” ብምእማን፡ ንምዕራዩን 
ባህጊ ህዝብታትና ንምስማርን ዝሕግዝ 
ቅልጡፍን ዕቱብን ስጒምቲ ምውሳድ 
ከምዘድሊ፣ ፍሽለትን ሕጽረታትን 
ዞባውያን ውድባትና ብምእራም ኣብ 
ዞባዊ ቁጠባዊ ውህደት፡ ሰላምን ጸጥታን 
ኣድማዒ ኣበርክቶ ከምዝህልወን ምግባር፣ 
ከምኡ’ውን ብሰንኪ ግዳማዊ ጸቕጥን 
ጽልዋን ዘይተዓወተ ንሕብረት ኣፍሪቃ 
ንምህዳስ ዝተጀመረ መስርሕ ምብርባርን 
ምሕያል ኣድማዕነት ናይ’ቲ ዞባዊ 
ውድብን - ኣብ’ዚ ብቕልጡፍ ዝለዋወጥ 
ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት፡ ናይ ቀዳምነታት 
ቀዳምነት ክወሃቦ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።

ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት 
ሕጋጋትን ቍጽጽርን ኣቶ ተኽለኣብ 
ምስግና፡ ዛጊት ክንጥቀመሉ ዝጸናሕና 
ፖሊሲ ዘርኢ - ኣብ 2002 ዝተነድፈ 
ስለዝዀነ፡ ምስ ግዜ ኣብ ባይታ ዝመጽኡ 
ለውጥታትን ኣገባባትን፡ ንምኽላሱ ካብ 
ዝደረኹ ረቛሒታት ምዃኖም ገሊጹ።

ትሕዝቶ ናይ’ቲ ዝተኸለሰ ፖሊሲ፡ 
ብወከልቲ ክፍሊ ኣገልግሎት 
ሕጋጋትን ቍጽጽርን፡ ሃገራዊ ትካል 
ኢንስቲትዩት ሕርሻ፡ ከምኡ’ውን ክፍሊ 
ሕርሻዊ ኤክስተንሽን ምስ ቀረበ ድማ፡ 
ተሳተፍቲ ብርእይቶታትን ለበዋታትን 
ኣሀብቲሞምዎ።
ተሳተፍትን ኣወሃሃድትን ናይ’ቲ 

ዓውደ-ዘተ፡ ምህላው ንጹር ፖሊሲ 

ዘርኢ ስትራተጅያዊ ኣገዳስነት 
ከምዘለዎ ብምጥቃስ፡ ትሕዝቶኡ 
ምስ ግዜ ዝኸይድ ንምግባሩ፡ ወትሩ 
ዕቱብ ምክትታል ክካየደሉ ከምዝግባእ 
ኣዘኻኺሮም።
ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ፡ 

ብቑዕን ውሑስን ዘርኢ - መሰረት 
ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ንምርግጋጽ 
ምዃኑ ብምሕባር፡ እቲ ዝጸንሐ ንድፊ 

ፖሊሲ ዘርኢ፡ ከም መንጠሪ ባይታ 
ኰይኑ ከም ዘገልገለ፡ ምኽላሱ ድማ 
እዋኑ ዝጠልቦ ከምዝዀነ ኣስሚሩሉ።
ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ፡ ምስ ኩነታትና 

ዝሰማማዕ ብቑዕን እኹልን ዘርኢ 
ምምዕባል፡ ስትራተጅያውን ድሕነታውን 
ኣገዳስነት ከምዘለዎ ብምዝኽኻር ድማ፡ 
ዝምልከቶም ኣካላትን ክኢላታትን 
ክደፍኡሉ ተላብዩ።ኣብ ዓዲ-ዃላን ሰገነይትን፡ መደባት 

ልምዓት ዝግምግም ኣኼባታት ተኻይዱ
ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ዓዲ-ዃላን 

ሰገነይትን፡ ኣብ 2022 - ብምውህሃድ 
ህዝብን ትካላት መንግስትን ግንባርን 
ዝተሰላሰለ ልምዓታዊ መደባት ዝግምግም 
ርክባት ኣካዪዶም።
ብ10 ለካቲት ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ 

ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ኣመሓዳሪ ናይ’ቲ 
ንኡስ ዞባ ኣቶ ዓንደመስቀል ኣድሓኖም፡ 
ምፍታሕ ሽግር ማይ ከተማ ዓዲ-ዃላ፣ 
ምህናጽ ቤት-ትምህርቲ ክሳድ-ዒቃ፣ ኮም 
ዝመርሖ መደባት ከባብያዊ ጽሬት ኣብ 
6 ዓድታት፣ ምጽጋን ጽርግያ ዓዲ-ዃላ፣ 
መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡ ካብቶም 
ብኣድማዕነት ዝተተግበሩ ምዃኖም ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ህዝቢ ብተበግሶኡ ብዝወደቦ 

ወፈራታት፡ ናይ 3,617 ስድራ ስዉኣትን 
ጽጉማትን ኣእካል ከምዝዓጸደን ከምዝኣከበን 

ኣብሪሁ።
 ተሳተፍቲ፡ ጸገም ዝስተ ማይ ዘለወን 

ዓድታት ቈላሕታ ክግበረለን፣ ጽርግያ ዳዕሮ-
ኩንዓት ብሓገዝ ማሽነሪ ክጽገን፣ መስርሕ 
ምዕዳል መሬት ጤሳ ኣብ ዓድታት 
ክቀላጠፍ. . . ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ብተመሳሳሊ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ 

ኣቶ ዓብደልቃድር ሓጂ ዓሊ ምስ ህዝቢ 
18 ምምሕዳራት ከባቢ ከካይዶ ኣብ 
ዝቐነየ ርክባት፡ ዝተሰላሰለ መደባት ልምዓት 
ምስናይ ብልጫታቱን ሕጽረታቱን ሰፊሕ 
መብርሂ ሂቡ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ጥሙር መደባት መኸተ 

ንምድንፋዕ፡ ህዝቢ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን 
ናቕፋ ጥረ ገንዘብን ልዕሊ 889 ሽሕ ናቕፋ 
ዝግመት ዓይነታዊ ደገፍን ከምዝገበረ 
ተሓቢሩ።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ቃለ-መሕትት ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂብ12 ለካቲት ኣብ ባጽዕ ዝጀመረ ብ12 ለካቲት ኣብ ባጽዕ ዝጀመረ 
ተኸታታሊ ቃለ-መጠይቕ ምስ ተኸታታሊ ቃለ-መጠይቕ ምስ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ካልኣይ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ካልኣይ 
ክፋሉ ብቐዳም 18 ለካቲት ኣብ ክፋሉ ብቐዳም 18 ለካቲት ኣብ 
ኣስመራ ቀጺሉ። ኣብ ካልኣይ ክፋል ኣስመራ ቀጺሉ። ኣብ ካልኣይ ክፋል 
ቃለ-መጠይቕ ንፕረዚደንት ዝቐረበሉ ቃለ-መጠይቕ ንፕረዚደንት ዝቐረበሉ 
ሕቶታት ንጎዶቦኣዊ ጉዳያት ዝምልከት ሕቶታት ንጎዶቦኣዊ ጉዳያት ዝምልከት 
እዩ። ትሕዝቶኡ ይስዕብ፦ እዩ። ትሕዝቶኡ ይስዕብ፦   

• ክቡር ፕረዚደንት ኣብ ቀዳማይ • ክቡር ፕረዚደንት ኣብ ቀዳማይ 
ክፋል ቃለ-መጠይቕ ከምዝጠቐስካዮ፡ ክፋል ቃለ-መጠይቕ ከምዝጠቐስካዮ፡ 
ዕንደራ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ፡ ከቢድ ዕንደራ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ፡ ከቢድ 
ዋጋ ኣኽፊልዎ እዩ። ድሕሪ’ዚ መሪር ዋጋ ኣኽፊልዎ እዩ። ድሕሪ’ዚ መሪር 
ተሞኩሮ’ዚ፡ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተሞኩሮ’ዚ፡ ኣብ ውሽጢ ትግራይ 
እንታይ ምዕባለታት ክንጽበ ንኽእል? እንታይ ምዕባለታት ክንጽበ ንኽእል? 
ምስቲ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ምስቲ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ 
ንምንቛት ዝካየድ ጽልኢ ናይ ምስዋር ንምንቛት ዝካየድ ጽልኢ ናይ ምስዋር 
ጽዑቕ ዘመተ ኣተኣሳሲርካ፡ ናብ ጽዑቕ ዘመተ ኣተኣሳሲርካ፡ ናብ 
ህዝቢ ትግራይ እንታይ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ እንታይ መልእኽቲ 
ከተመሓላልፍ ትደሊ?ከተመሓላልፍ ትደሊ?

እቲ ጸገም፡ ምስዚ ዝሓለፈ ሓጺር 
ተመኩሮ ኣዛሚድካ ጥራይ ዝርአ 
ኣይኰነን። ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ጸገማት 
እዩ። እቲ ጃንዳ ከመይ መጺኡ፡ ናቱ 
ኣመጻጽኣ ኣለዎ። ነቲ ‘ጀነሲስ’ ጽቡቕ 
ገይርካ ክትርእዮ ኣለካ። ስለምንታይ 
ኢና ኣብ ከም’ዚ ኣቲና? እትበሃል ሕቶ 
እያ ኩሉ ግዜ ትመጽእ። ንምንታይ እዩ 
ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ጸገም ኣትዩ? 
መጀመርታ እቲ ቃልሲ ክጅምር እንከሎ፡ 
ፍትሓዊ ነይሩ ክትብል እትኽእል - 
ኣጀማምራኡ ምስ ዕብለላ ወይ ‘ሃይመና’ 

ናይ ሓደ ፍሉይ ብሄር ወይ ‘ኢትኒክ’ 
ወይ ዓሌት፡ ጸረ-ዕብለላ ስለዝነበረ። በቲ 
ናይ ኢትዮጵያ ዓቐን ማለት እዩ። 
ምውሳን ወይ ተሃሚሽ (marginaliza-
tion)፡ እተፈላለየ ካልኦት ዝፈጠርዎ ጸገም 
መሰል ናይ ብሄራት ኣብ ውሽጢ ሓደ 

ሃገር፡ ብኸመይ ይተሓዝ ዝብል ሕቶ ከኣ 
ይመጽእ።
ኣብ’ቲ ፈለማ ናይ 1970ታት ሓቢርና 

ክንቃለስ ክንጅምር እንከለና፡ እቲ 
ዝነበረ ፕሮግራም ናይ ወያነ ኩሉ ሰብ 
ዝፈልጦ እዩ። ኣብ’ቲ ካልኣይ መፋርቕ 
ናይ 1970ታት ክንካትዓሉ ነዊሕ ግዜ 
ወሲዱልና። ናይ ትግራይ ናጽነት ወይ 
ናይ ትግራይ ምንጻል ካብ ኢትዮጵያ፡ 
ዝብል ዓይነት እዩ። እቲ ቀዋሚ ናይ 
ሃገራት ናይ መግዛእቲ ተራ ኣብ 
ዝተፈላለየ ዶባት - ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ፡ 
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ከምኡ፡ 
ነንበይኖም መስርሓት ወሲዶም ዝመጽኡ 
ስለዝዀኑ፡ ንዓኡ ሰጊርካ፡ ዝትግበር መሰል 
ርእሰ-ውሳነ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። 
ስለ’ዚ፡ “ንሕና ከም’ዚ ኢና. . . ናጽነት 

ናይ ምንጻል መደባት” ዝበሃል ኣይሰርሕን 
እዩ። ምስ ናይ ከባቢና እዛሚድና 
ክንርእዮ እንተደኣ ኰይንና፡ ጅቡቲ 
ከመይ ኢላ መጺኣ? ኤርትራ ከመይ 
ኢላ መጺኣ? ኢትዮጵያ ከመይ ኢላ 
መጺኣ? ሱዳን ከመይ ኢላ መጺኣ? 

ኣብ ኣፍሪቃ ዶባት ናይ ሃገራት ከመይ 
ተሳኢሉ? ኣብኡ ዝተመርኰሰ ዝተፈላለየ 
ንመሰል ዝምልከት ቃልሲታት፡ ብኸመይ 
ይኸይድ? ዝበሃሉ ሕቶታት ስለዝለዓሉ፡ 
ኣብ ሓደ መረዳእታ ክንበጽሕ ሰለስተ 
ወይ ኣርባዕተ ዓመታት ወሲዱልና። 
እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ 

ኰይኑ፡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ 
ለውጢ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ። 
በደል እንድሕር ነይሩ፡ ናይ ምውሳን 
ጒዳይ እንድሕር ነይሩ፡ ናይ ምንእኣስን 
ምንዕዓቕን ጒዳይ እንድሕር ነይሩ፡ 
ፍትሓዊ እዩ ክምለስ ክድገፍ ዘለዎ 
እዩ። ብምንጻል ብዘይምንጻል ዝበሃል 
ሕቶ ግን፡ ኣከራኻሪ ክኸውን ስለዘይብሉ፡ 
እቲ ቃልሲ ኣብኡ ክቕጽል ኣለዎ። 
ዳርጋ ድሕሪ ነዊሕ ምይይጥ፡ ቀጻሊ 
ዝርርብ ኣብቲ ናይ ሓባር መረዳእታ 
ምስተበጽሐ፡ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን 
ወያነን ናይ ሓባር ቃልሲ ክካየድ ኣለዎ 
- ናይ ሓባር ቃልሲ ተኻይዱ። እቶም 
ዕላማታት ንጹራት ኰይኖም ማለት እዩ። 
እቲ ሽዑ ዝነበረ ፖለቲካ፡ ሽዑ ዝወሃብ 
ዝነበረ ጐስጓሳት፡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ 
ኣወዳድባታት - ቅኑዕ መስመሩ ሒዙ 
ይኸይድ ነይሩ ኢልካ ክዝረብ ይከኣል። 
እዚ ከይዱ ኸይዱ ኣብ መወዳእታ፡ ናይ 
ሓያላን ምትእትታው መልክዑ እናቐየሮ 
መጺኡ። ቅድም - ምትእትታው ናይ 
ኣመሪካን እስራኤልን፡ ናይ ስርዓት 
ሃይለስላሰ፡ ኢልካ ክዝረብ ይከኣል። 
ኣብቲ መፋርቕ ናይ 1970ታት 

ግን፡ ስርዓት ተቐዪሩ ደርግ መጺኡ። 
ሕብረት ሶቭየት ኣትያ፡ እቲ ዝቐጸለ 17 
ዓመታት ብኣኡ ከይዱ። ኣብ መወዳእታ 
እቲ ስርዓት ወዲቑ፡ ፍትሒ ተረጋጊጹ 
ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ ሕጂ ቃና ናይ’ቲ 
ኣመራርሓ ይዂን ናይቲ ፖለቲካ፡ 
መመሊሱ እናዘንብዐ መጺኡ። ድሕሪ 
1991 ዝሑል ኲናት ተወዲኡ፡ ናይ 
ደርግ ስርዓት ወዲቑ፡ ኣብ ኢትዮጵያ 
ዝነበረ ኣተሓሕዛ ናይ ዝተፈላለየ 
ጒዳያት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍጸም 
ዝነበረ በደል - ናይ መግዛእቲ ይዂን 
ዝተፈላለየ ምትእትታዋት ስለዘብቅዐ፡ 
ሓድሽ መዋእል ተኸፊቱ።
ምስ ምኽታም ዝሑል ኲናት፡ ብዓለም 

ደረጃ ኣብ’ቲ ዞባ እውን፡ ለውጢ 
ይመጽእ ስለዘሎ፡ እቲ ለውጢ ብኸመይ 
ክካየድ ክኽእል ኣለዎ? ናይ ህዝቢ 
ትግራይ ቃልሲ ጥራይ ዘይኰነ፡ ናይ 
ካልኦት ዝተፈላለዩ ብሄራት ቃልሲ እውን 
ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ኣብ ኢትዮጵያ 
ክመጽእ ዘለዎ ዳይናሚክስ ናይ ለውጢ፡ 
ናይ ብሓቂ ፍትሒ ዘረጋግጽ፡ ዝሰፍሐ 
ምትሕግጋዛት ክፈጥር ምእንቲ፡ ኣብ 
1992 ናይ ምስግጋር (Transition) 
ደሞክራሲ ዝበሃል ኮንፈረንስ ኣብ ኣዲስ 
ኣበባ ተኻይዱ። 
ቅድሚኡን ሽዕኡን ዝተኻየደ ክትዕ 

እንታይ እዩ. . .? ናይ’ቶም ዝተፈላለዩ 
ውድባት ወይ ዝተፈላለያ ብሄራት 
ቃልሲ ብኸመይ ክኸይድ ክኽእል 
ኣለዎ? ናይ ኦሮሞ፡ ናይ ኣምሓራ፡ 
ናይ ዓፋር፡ ናይ ሶማል፡ ናይ ዝተፈላለዩ 
ብሄራት ቃልሲታት - ዓበይቲን ንኣሽቱን 
ንዕኡ ናብ ምስግጋር ናብ ሓድሽ 
ስርዓት፡ ድላይካ ስመዮ እንታይ ክመስል 
ክኽእል ኣለዎ? ኣብ ዝብል ሓደ-ሓደ 
ኣርእስትታት ክለዓሉ ጀሚሮም። እቲ ናይ 
ወያነ መሪሕነት ዝንቡዕ ኣካይዳ ዘምጽኦ 
ናይ ኢህወደግ ዝበሃል ሓሳብ እንታይ 
እዩ? ንኻልኦት ብሄራት ዝውክሉ ሰባት 
ኣብ ሓደ መኣዲ ኣምጺእካ፡ ነቲ መኣዲ 
ተማሕድሮ (Manage ወይ micro-

manage) ትገብሮ። ነቲ ናይ ኢህወደግ 
ኣቃውማ ምስ ናይ ወያነ ወይ ናይ 
ማለሊት መሪሕነት ዝሰማማዕ መንገዲ 
ሓድሽ ኣቃውማ መጺኡ። ከምኡ 
ክኸውን ኣይክእል እዩ። ግንባር ሓርነት 
ኦሮሞ ነይሩ፡ ካብኡ ወጺኡ። ካብ’ቲ 
ቀንዲ መስመር እናወጽአ ከይዱ። ብዛዕባ 
‘ምውሳን’ ትዛረብ ነይርካ፡ ንኻልኦት 
እናኣዋሰንካ - ንስኻ እትዕብልሎ ሓድሽ 
ኪዳን ፈጢርካ፡ ነቲ ጒዳይ ክትመርሖ 
ዝከኣል ኣይኰነን። እዚ ሕጂ ኣብ 
ትግራይ ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ኢትዮጵያ 
ናቱ ቃና ኣምጺኡ።               
ንሕና ህዱእ ምይይጥ ኢና ንገብር። ኣብ 

ከም’ዚ ዝኣመሰለ፡ እዚ ናይ 1970ታት 
ዝበልክዎ ይዂን ዋላ ናይ 1992 ምስ 
ጀመረ ከምኡ ክኸይድ ኣይክእልን 
ነይሩ። ናብ ሓድሽ ስርዓት ምስግጋር 
እንድሕሪ ደኣ ዀይኑ፡ ነቲ ታሪኻዊ 
ብመዋእላት ዝሓለፈ ኣካይዳ፡ እንተላይ 
ናይ መግዛእቲ ተራ እውን ደሚርካ 
እቲ ስርዓት ንዅሉ ብዘሳትፍ መንገዲ 
ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። መመሊስካ 
ዝፈናጨል ክኸውን የብሉን። እዚ ሕጂ፡ 
ኣብቲ ፈለማ ናይ 1990ታት ወይ 1992 
እቲ ኮንፈረስን ምስተኻየደ - እዚ ዝብሎ 
ዘለኹ ክቕልቀል ጀሚሩ። ሽዑ ንሽዑ 
ግን መልሲ ኣይረኸበን። ንሕና ዕቃበታት 
ነይሩና። እዚ ናብ ካልእ መንገዲ እዩ 
ዝመርሕ ዘሎ፣ ብኸምዚ ገይርካ ነቲ ኣብ 
ኢትዮጵያ ዘሎ ኵነታት ክትሰርዖ ዝከኣል 
ኣይኰነን ንብል ነይርና። እታ ጒዳይ 
ከይዳ ከይዳ፡ ናይ ኢህወደግ ጥራይ 
ዘይኰነ፡ ናይ ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት 
ኢትዮጵያ ትበሃል ቅዋም ምንዳፍ 
መጺኡ። 
ኣጋጣሚ ምስ መለስ ቀጻሊ ምምኽኻር 

ስለ ዝነበረና፡ ብዛዕባ’ዚ ጒዳይ፡ ኣብቲ ናይ 
1992 ዝነበረ ኮንፈረንስ ይዂን ድሕሪኡ 
ቀጻሊ ንዛረበሉ ነይርና። ኣብ መወዳእታ 
ኣብ 1994 ቅድሚ 1995 ምምስራት 
ናይቲ ፈደራል ዶሞክራቲክ ምምጽኡ፡ 
ቅዋም መጺኡ። ምስ’ቲ ዝነበረና ናይ 
ምምኽኻር መንፈስ፡ ሃንደበት እውን 
እዩ ነይሩ ንዓይ፡ መለስ ኣብ ኣስመራ 
መጺኡ “ንዛረበሉ ጒዳይ ወረቐት ኣሎኒ 
ከተንብቦ ምእንቲ ናይ መጀመርታ 
ንድፊ እዩ፣ ካልእ ሰብ ኣይረኣዮን፡ 
ርእይቶኻ ክትህበሉ፡” ይብለኒ። ንድፊ 
ናይ ቅዋም እዩ። ምስ ረኣኽዎ፡ “ግዜ 
ከተድልየኒ እያ፡ ሓደ ክልተ መዓልቲ 
ወስኸኒ እሞ ቀሰይ ኢልና ንዛረበሉ። 
ኣነ እውን ዘስመርኩሉ ኣርእስትታት 
ኣልዒልና ክንዛረበሉ ምእንቲ፡” ኢለዮ። 
ኣብ መወዳእታ ብምልኡ እቲ 
ትሕዝቶ፡ እቲ ዓንቀጽ 39 - “ርእሰ-ውሳነ 
ክሳብ ምንጻል” ዝብል ጥራይ ዘይኰነ፡ 
እቲ ሓፈሻዊ ኣቃውማኡ፡ ዕቃበታት 
ዘበጋግስ እንተዘይ ኰይኑ፡ እዚን እትን 
ርእይቶ ሂብካ ክትከደሉ ክትዛረበሉ 
እትኽእልን ኣይነበረን። በይንና ኢና 
ብባህሪ እውን ብኸምኡ ንመኻኸር 
ስለዝነበርና፡ እዚ ንድፊ ቅዋም’ዚ፡ ይትረፍ 
ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንዝዀነ ካልእ ህዝቢ 
ዝኸውን ኣይኰነን ኢለዮ። 
ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ እየን 

ወጺአን፣ ስለ’ዚ ሃገራት ንምህናጽ እዩ 
ነይሩ እቲ ዋና ዕላማ። ካብ ዝተጋዛዝዐ፡ 
ዝተበታተነ፡ ነንበይኑ ባህርያት ዝነበሮ - 
ሓደ ታሕቲ ሓደ ላዕሊ፡ ሓደ ዝተዋሰነ፡ 
ሓደ ካብ ከምኡ እናኣውጻእካ ናብ 
ቅድሚት ዝጠመተ ኣካይዳ እዩ 
ክኸውን ዘለዎ። ከም’ዚ ገይርካ ሽግራት 
ኢትዮጵያ ክፍትሑ ኣይኰኑን። 
መመሊሱ ናብ ምትፍናን እዩ ዘምርሕ 

እዚ ሰነድ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝበቅዕ 
እውን ኣይኰነን። 
“ከምኡ ከም እትብል እፈልጥ ነይረ፡

” ኢሉኒ። “ጽቡቕ” ኢለ። እዚ ናትካ 
ኣቀራርባ ኣይዳሊስት እዩ። ከምኡ 
ዝበሃል ነገር ብግብሪ ክመጽእ ኣይኽእልን 
እዩ። ጽባሕ ንግሆ ናብ ምብትታን 
እንተኣምጸኣኸ? “ካልእ ኣማራጺ 
የብልናን ንሕና። ኢትዮጵያ ክንሕዛ 
እንተድኣ ኰይንና ብኸምኡ ጥራይ ኢና 
ክንሕዛ እንኽእል” ተባሂሉ። 
ከይዳ ከይዳ እታ ዘረባ ኣብ ፈንጂታት 

መጺኣ። ብዘይካ’ቲ ናይ ኢህወደግ 
ኣብ ላዕሊ ጽላል ኣምሲልካ፡ ናይ ኩሉ 
ተሳታፍነት ዘለዋ ሃገር እናኣምሰልካ ዝግበር 
ፈተነታት፡ ኣብቲ ቅዋም ዝተረጋገጸ ንዕኡ 
ዝኸውን ስርዓት ተምጽእ። ከመይ ገይርካ 
ተመሓድሮ? መመሊስካ ናብ ምትፍናን 
ዝኸይድ ዓይነት ተበግሶ፡ ኣብ መወዳእታ 
እንታይ ረብሓ ኣለዎ? “ንሕና ከምኣ 
ጥራይ ኢያ ተዋጻጽኣና። ኣብዚኣ ፈንጂ፡ 
ኣብቲኣ ፈንጂ ንገብር። እንተጥዒሙና 
ብኣ ንቕጽል፡ እንተዘይኰነ ነተን ፈንጂታት 
ኵለን ነንቱጐን። እምበር ካልእ ኣማራጺ 
የለን።” 
ብኸም’ዚ ሃገር ክትሃንጽ ኣይትክእልን 

ኢኻ። መመሊሱ እናተላገበ ንሓድሕዱ 
እናተወሃሃደ ኣብ መስርሕ እናደልደለ 
ዝኸይድ ኣካይዳ፡ ቅቡል ክኸውን ይኽእል 
እዩ። መመሊሱ ናብ ምፍንጫልን ናብ 
ምትፍናንን ዘምርሕ ናይ ፖለቲካ ኣካዪዳ 
ግን፡ ንዝዀነ ነገር ኣየዋጻጽእን እዩ - ዋላ 
ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣየዋጻጽኦን እዩ። 
“ህዝቢ ትግራይ ተዋሲኑ፣ ህዝቢ ትግራይ 
ተናዒቚ፣ ህዝቢ ትግራይ ተበዲሉ፡” ኢልና 
ክንዛረብ ንኽእል። መሰሉ’ዩ ክቃለስን ንዓኡ 
ዝኸውን ስርዓት ክተክልን። ብኸም’ዚ 
ገይርካ ኣይኰነን ግን ዝመጽእ። “ከምኡ 
ከም እትብል እፈልጥ ነይረ። ርእይቶኻ 
ክሰምዕ፡ እንታይ ንገብር ከምዘለና ምእንቲ 
ክትፈልጥ ኢለ እየ፡”ኢሉኒ መለስ።
“ናይ ብሓቂ አመስግነካ፡” ኢለዮ። ከምኡ 

ዓይነት ዕድል ብምሃቡ። እዚ ንኢትዮጵያ 
ዝኸውን ስርዓት ኣይኰነን፣ ብኸም’ዚ 
ክኸይድ ኣይክእልን እዩ። ሕጂ እቲ 
ቃና እናቐየረ ኸይዱ። ተዋሲንና ነይርና 
ክትብል ጸኒሕካ፡ መሊስካ ኣብ ዝለዓለ 
እናደየብካ እናደየብካ ንዅሉ እቲ ካልእ 
ኣብ ትሕቴኻ ገይርካ ከተካይድ ምሕሳብ 
ማለት እዩ። 
ካብ 1995 ንደሓር ንሱ ምስተመስረተ፡ 

እዚ ናይ ትማሊ ዝረኣናዮ ጸገም 
መሰረታዊ ጸገሙ - ንድሕሪት ዝምለስ 
እዩ። “ስለምንታይ ኲናት?” ክንብል 
እንከለና፡ ነዚ ኣጀንዳ’ዚ ንምትግባር እዩ። 
ከተተግብሮ ኸኣ፡ ምስ ሓያላን ክትጸጋጋዕ 
ኣለካ። ኣተሓሳስባ ናይ’ቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ 
መሪሕነት። ናብ ህዝቢ ትግራይ መጺእካ 
እውን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ከም’ዚ 
ኣየዋጻጽኦን እዩ። “ምስ ሓያል ውሽማ 
ኣዴኻ ተመሳሲልካ ሕደር” እዩ። ከምዚ 
ዓይነት ዘረባ ብዝኾነ - ብሕልና’ውን 
ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን። ምስ ሓያላት 
ተሰማሚዕና - ናይ ውሽጢ ገዛና ጸገም 
ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ኢልና ክንዛረብ 
እንተኾይንና፡ ቅድም ናይ ዘቤታዊ 
ሽግራትና ንፈትሓሉ ቅጥዕን ኣገባብን 
ፍትሓዊን ቅኑዕን ኮይኑ፡ ንዓኡ ተመርኲስና 
ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና። እምበር ኣብ 
ውሽጢ ከነተግብሮ ዝጀመርናዮ ናይ 
ፖለቲካ ሕርያ፡ ብናይ ደገ ምድግጋፍ 
ገይርና ከነካይዶ? ቅኑዕ ኣይኮነን። ምሉእ 
ደገፍ ናይ ዋሽንግተን ረኺቡ፡ ኣብ 
ኤውሮጳ ደገፋት ረኺቡ።

     ናብ 3     ናብ 3ይይ ገጽ ይቕጽል ገጽ ይቕጽል
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ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ከመይ 
ማዕቢሉ? እንተርኢኻዮ፡ ከይዱ ከይዱ 
ተማእዛዚ ናይ ደገ ኣጀንዳታት እዩ 
ኮይኑ። እቲ ውሽጣዊ ኣተሓሕዛ እውን፡ 
ኣብ ክንዲ ናብ ውህደት ገጹ ዘቀራርብ፡ 
ኣብ ክንዲ ንነሓድሕዱ ዘወሃህድ መገዲ 
ዝኸይድ፡ መሊሱ ዘተፋንን ኩነታት 
መጺኡ። ኣባና እውን እንተመጺእካ፡ 
ኣብ 1998 ናይ ባድመ ኲናት 
ክጅመር እንከሎ፡ ብናይ መን ኣጀንዳ 
ጀሚሩ እንድሕር ኢሎሙኻ፡ ናይ 
ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ ኣይኮነን ብዝኾነ 
ይኹን መንገዲ። ነንበዮም ፖሊሲታት 
ክተኣታተዉ ጀሚሮም። “ኣብ ዶባት 
ንግዳዊ ንጥፈታት ክዕገት ክኽእል 
ኣለዎ። ንግዳዊ ንጥፈታት፡ ብመንገዲ 
ባንክታት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ - 
ኤል.ሲ እናኸፈትካ። ካብ’ዚ ንላዕሊ 
ዝብዝሑ ገንዘብ ከምዚ ኢሉ ክኣቱ - 
ክወጽእ. .”፡ ኣብ ዶብ ከምኡ ዓይነት 
ቀይዲታት ከነምጽእ - ስለምንታይ? 
ስለምንታይ - ደርሆን እንቋቑሖን 

ኣተወት ወጽአት ኢልና ክንከታተል 
ዘይኮነስ፡ ዓበይቲ ንግዳዊ ንጥፈታት 
ከነካይድ ምእንቲስ ስለምንታይ ኣብ 
ከም’ዚ ነገር ንኣቱ? ዘይነበረ ትርጉም 
ዘይብሉ መፈላለዪ ነጥብታት መጺኡ። 
እምበኣር እዚ ነገር’ዚ ኣየወጻጽኣናን 
እዩ፡ ከምዚ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። 
ስለ’ዚ ቅድሚ ዝኣገረ ሽዕኡ ዝቐረበ 
ሓሳባት ብሓፈሻኡ፡ ኣብ ነንበይኖም 
ፖሊሲታት - ቁጠባዊ፡ ንግዳዊ፡ ወፍራዊ 
ዝበሃሉ ሓደ ዘወሃህድ ወይ ዘቀራርብ 
ሃርሞናይዝ ክንገብሮም ኣለና 
ፖሊሲታትና። ኣብ ኣተገባብራ ከኣ 
ዓቕምና እናረኤና፡ ኣብ ክንዲ መመሊሱ 
ዘፈናትት፡ ዘቀራርብ ኣካዪዳ ክንከይድ 
ክንክእል ኣለና ተባሂሉ። 
ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ፡ 

ኣብ ዶብ ኬላ ትገብር . . ኣብ 
ዶብ ሓጹር ትገብር. . ዝብል ነገር 
ትርጉም እውን የብሉን። ነቲ ህዝቢ፡ 
ነቲ ዘለዎ ናይ ሓድሕድ ምንቅስቓስ 
ክትቅይዶ ምፍታን መመሊሱ ናብ 
ዘየድሊ ኣንፈት ከምርሕ ስለዝኽእል 
ኣይትኸውንን እያ እዚኣ ኢልና። ኖኖ 
ከምኣ እያ ትኸውን ተባሂሉ። ሽዑ 
ሓደ ኣካል ቆይሙ፡ ነቲ ሃርሞናይዜሽን 
ናይ ፖሊሲ ዝበልናዮ ክገብር። ኣብ 
ጭቡጥ ነገር’ውን ኣይበጻሕናን። ናይ 
ባድመ ጉዳይ መጺኡ። ብኸመይ 
መገዲ ተላዒሉ ሰብ ክገርሞ ይኽእል 
ይኸውን። እንታይ ዘባእስ ነይሩ ናይ 
ባድመ ጉዳይ? መመኽነይታ እዩ ንሱ። 
ምስምስ ባድመ መጺኣ። ነቲ ጉዳይ 
ከመይ ገይርካ ትሓናኽሮ. . ናታቶም 
ኣጀንዳ እውን ኣይኮነን። ናይ ግዳም 
ኣጀንዳ እዩ ነይሩ። 
ንሕና፡ ኣየድልን’ዩ፡ ስለምንታይ 

ብዛዕባ ዶብ ንዛረብ? ኢልና። ዶብሲ 
ንሕና ብዝሓንጸጽናዮ እውን ኣይኮነን። 
ቀደም ዝተሓንጸጸ ስለዝኾነ፡ ሓድሽ 
ምህዞታት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። 
ኣብ ከም’ዚ ስለምንታይ ንበኣስ? ነዚኣ 
መሊስካ ኣረሳስና ኣረሳስና . .። እዚ 
ነገር ‘ፓተርን’ እዩ፡ ኣገባብ እዩ ኣከያይዳ 
እዩ። ኩለን ዳሕራይ ዝመጽኣ ሽግራት 
እውን ከምኡ እየን። ሓንቲ ትርጉም 
ዘይብላ ኣርእስቲ ተልዕል፡ ተረሳስና 
ተረሳስና. .ዓቢ ሽግር ትኸውን ኣብ 
መንጎና። እቲ ነገር ከይዱ ከይዱ ናብ 
ኲናት ኣምሪሑ። ዘየድሊ ደም ፈሲሱ። 
መመሊሱ ነቲ ዝምድና እናሓንከሮ 
መጺኡ። ናብ ቤት-ፍርዲ ይከየድ 
ተባሂሉ ኣብ ቤት-ፍርዲ ተወዲኡ። 
ዶብ ምሕንጻጽ - ዘይምሕንጻጽ ዝበሃል 

መጺኡ። ‘ቨርቺዋል’ ዝበሃል ስለዘለዎ፡ 
ሜትሮ ብሜትሮ ዝተሓንጸጸ እውን 
ስለዝኾነ፡ ዘከራኽር እውን የብሉን። 
‘ኣይንቕበሎን ኢና’ ተባሂሉ። ናቶም 
ሕርያ ኣይኰነን። ሽዑ ዝነበረ ናይ 
ዋሽንግተን ምምሕዳር፡ እዚ ጕዳይ 
መዕለቢ ከይረክብ ምእንቲ፡ ካልኣይ 
ግዜ ከተሳስዮ ብመንገዲ ናይ ማለሊት 
መሪሕነት - ምቕባል የለን፡ ኖኖእ ልዝብ 
ክካየደሉ ኣለዎ። 

ክልተ ዓመት መመላእታ ዘየድሊ 
ደም ፈሲሱ። ብዝዀነ ይኹን መጎት 
ከተማኻንየሉ ዘይትኽእል ክሳራ 
መጺኡ። ዘየድሊ ጽልኢ ኣብ መንጎ 
ህዝብታት ኣተኣታቲኻ፡ ኣብ መወዳእታ 
ቤት-ፍርዲ ዝወሰኖ፡ “ኣይቅበሎን እየ” 
ምባል እንታይ ማለት እዩ? ጃንዳይ 
ፍረዘር መጺኣ፡ ከምዚ ኢላ፤ ሓደ 
መጺኡ ከም’ዚ ኢሉ፤ የለን ብዘተ 
ክኸውን ኣለዎ. . .። ብፍርዲ ዝተወደአ 
ከመይ ገይሩ ይምለስ? 
እቲ ዝርዝር፡ ናይ’ቲ ምትሕልላኽ 

ኣይኰነን። እቲ ዕላማ፡ እቲ ሽግር 
ክቕጽል ስለዝነበሮ እዩ። እቲ ምትፍናን 
ቀጻሊ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ 
ውሽጢ እዚ መስርሕ እዚ፡ እቲ ህዝቢ 
ትግራይ ምእንቲ መሰሉ ኢሉ ዝጀመሮ 
ቃልሲ፡ መልክዕ እናቐየረ፡ ናብ ካልእ 
ከይዱ። 
ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 ዓመታት 

እንተ ርኢናዮ፡ ኣብ ክንዲ መሰል 
ናይ ህዝቢ ትግራይ ተረጋጊጹ ኣሎ 
እሞ፡ ምስ ካልኦት ህዝብታት ተሳንዩ 
ዝነብረሉ ባይታ መጣጥሒ ንፈጥር 
ኣለና ዝኸውን፡ ከመይ ገይርካ ሓድሽ 
ናይ ትግራይ ሱፐርማሲ ወይ ድማ 
ልዕልና ኣብ ፖለቲካ፡ ኣብ ሰራዊት፡ ኣብ 
ቍጠባ፡ ኣብ እተፈላለየ መንገዲ ትፈጥር 
ኰይኑ። ብኸምኡ ናይ ህዝብታት ስኒት 
ክትፈጥር ኣይትኽእልን። ውህደት ናይ 
ሃገር እውን ከተምጽእ ኣይትኽእልን። 
ካብ “ተወጺዐ ነይረ፡ ተዋሲነ ነይረ፡ 
ተበዲለ ነይረ፡” ወጺእካ - መሊስካ 
ንኻልኦት ክትብድል፡ ብዝዀነ ይኹን 
ሎጂክ ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን። 
እቲ ቃና፡ እቲ ማለሊትን መሪሕነቱን 
ዘምጽእዎ ኣካዪዳ ፈጺሙ ንናይ ህዝቢ 
ትግራይ ረብሓታት ዘይውክል፡ ቀስ 
ብቐስ ናብ ካልእ ዘየድሊ ምትፍናን 
ዘምርሕ እናዀነ መጺኡ። 
ብድሕሪኡ፡ ግጭት ምስ ኤርትራ ከም 

ኣጀንዳ ናይ ወያነ ዘይኰነ ናይ ግዳም 
ኣጀንዳ፡ ነቲ ጕዳይ ብምልኡ እናሓላለኾ 
መጺኡ። እዚ ናይ ሳላሳ ዓመታት ንበሎ 
ናይ ሓደ ወለዶ ኣከያይዳ - ማእዝኑ 

ዝሰሓትን ካብ መስመሩ ዝወጽአን፡ 
ናይ ማለሊት መሪሕነት ኣብቂዑ። 
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣይተዓወተን። 
መሊሱ ነቲ ኩነታት ኣብ ምንህሃር 
ኣብጺሕዎ - እዚ ሕጂ ንርእዮ ዘለና 
እዩ። ነቲ መሰል ርእሰ-ውሳነ ማእዝኑ 
ጠውዩ፡ ዘየድሊ ናይ ውሽጢ ምትፍናን 
ኣምጺኡ፣ ኲናት ኣምጺኡ። 
ኣብ 2006 ናብ ሶማልያ ምኻድ ምስ 

መጽአ፡ ናይ ሶማልያ ምትእትታው 

ናይ ማለሊት ኣጀንዳ ኣይኰነን ነይሩ። 
ናይ ኣመሪካ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ። 
እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ፡ ንናይ 
ደገ ምትእትታው ዕድል ዝኸፈቱ፡ 
ነቲ ኣብ ውሽጢ ክምዕብል ዝነበሮ 
ፖለቲካዊ መስርሕ ዝርግርግ ዘበለ፡ 
ናብ ሓደገኛ ኵነታት ዘእተወ፡ ንዓና 
እውን ኣብ ዘይንደልዮ ትርጕም ኣብ 
ዘይብሉ ኵናት ዝወጠጠና፡ መሊሱ 
ነቲ ዝምድና ዝሓንከረ፡ ኣብ መንጎ 
ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ 
ዝምድናታት በታቲኽካ ናብ ጽልኢ 
ምቕያር፡ መሊስካ ምርስሳን መጺኡ። 
ኣብ መንጎ ትግራይን ካልኦት ብሄራትን 
ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዝምድናታት 
መሊስካ ተተፋንኖ፡ ተጻልኦም። ደሚርካ 
ደማሚርካ እንተ ርኢኻዮ፡ እቲ ኣብ 
መሪሕነት ማለሊት ወይ ወያነ ዝማዕበለ 
ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ንብምሉእ እቲ 
ቀንዲ ዕላማ ኣውጺኡ፡ ንህዝቢ ትግራይ 
ናብ ዘየድልዮ ሽግር ኣእትዩዎ። 
ህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራ ከም 

ዝጻላእ፡ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት 
ብሄራት ከም ዝፈናተት፡ ኣብ ዘየድልዮ 
ጸገም ከም ዝኣቱ ምግባር - ኣብ 
መወዳእታ እንታይ እዩ እቲ ረብሓ? 
እንተደኣ ኢልካ፡ ዋላ ሓንቲ። ሕጂ ኣብዚ 
እዋን እዚ፡ ምስ እዚ ናይ መወዳእታ 
እዋን ዝረኣናዮም ዕንደራታት፡ እቲ 
ዕንደራ ህድማ እዩ። ህድማ ንቕድሚት። 
እቲ ንኣስታት 30 ዓመታት ዝኸደ 
ዝንቡዕ ፖሊሲታት እምበኣር፡ ጌጋ እዩ 
ነይሩ። ኣብ ክንዲ ጌጋኻ ተቐቢልካ 
ንጌጋኻ ምእራም፡ ንዕኡ ዝጕልቡብ፡ 
ንዕኡ ዝዕብሉዂ ኵነታት ክትፈጥር 
ክትክእል ኣለካ - ኵናት ተምጽእ። 
ለውጢ መጺኡ ተባሂሉ፡ ኢትዮጵያን 
ኤርትራን ተሳንየን ናይ ስምምዕ መኣዲ 
ከፊተን ይሰርሓ ኣለዋ ስለዝተባህለ፡ 
ክትዘርጎ ትለዓል። 
በየናይ መጎት ግን ክትዘርጎ? እዚ 

ዝሓለፈ ናይ ሪፎርም ዝበሃል መንፈስ 
ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መጽአ፡ እቲ ዝዓበየ 
ሓደጋ ኰይኑ ንማለሊት። ከመይ ገይርካ 
ትቕልብሶ - ‘ሪቨርስ’ ትገብሮ ነቲ 

መስርሕ? ኵናት - ወራር - ኵናት - 
ወራር . . . እዘን ሰለስተ ዝረኣናየን ናይ 
ወያነ ወራራት ወይ ዕንደራ፡ ንቕድሚት 
ህድማ እዩ ዳርጋ። ናይ ተስፋ ምቝራጽ 
ኣከያይዳ እዩ። ቀዳማይ ፈቲንካ ምዃን 
ይኣብየካ፣ ካልኣይ ትፍትን ምዃን 
ይኣብየካ፣ ሳልሳይ - ናይ መውዳእታን 
ወሳንን እዩ ተባሂሉ ተኻይዱ። እዚ 
ኹሉ፡ ኣብ ጸቢብ ደረጃታት ይዘረበሉ 
ኣብ ገፊሕ ደረጃታት - ሓደ ብሓደ 

እቲ ኣመዓባብላ እንተ ርኢኻዮ፡ ንናይ 
ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ዝውክል ኣይኰነን 
ብዝዀነ ይኹን መልክዕ። 
ፖለቲካዊ ምኽኑዪነት፡ ድሕነታዊ 

ምኽኑዪነት፡ ቁጠባዊ ምኽኑዩነት ኣለዎ 
ኢልካ - ብዝዀነ ይዅን መንገዲ 
ክትዛረበሉ ኣይትኽእል። ተደጋጋሚ 
ጽልኢን ቅርሕንትን መመሊስካ 
ምምስራት፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሕማም 
እንታይ ኢልካ ከተማኻንየሉ ትኽእል? 
ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቀጻሊ 
ቅርሕንቲ ከተእቱ ትደሊ? እዚ ንህዝቢ 
ትግራይ ዝውክል ኣይኰነን። ኣብዚ ሕጂ 
ዘለናዮ ደረጃ ድሕሪ እዚ ናይ ትማሊ 
ሰለስተ ዕንደራታት ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ 
ኣረዳድኣ ፍሉጥ እዩ። ነዚ ናይ ትማሊ 
ናይ መወዳእታን ወሳንን ዝበሃል ኵናት 
ጥራይ፡ ኣብኡ ተጐሳጕሱ ዝተኣከበ 
ዓቕሚ መንእሰይ፡ ናይ ህዝቢ ትግራይ 
ጸጋታት ነዚ ኵናት ከም ዝገልግል 
ንምግባር ዝተኻየደ ኣወዳድባታት 
ደሚርካ ደማሚርካ እንተርኢኻዮ፡ 
ማእዝኑ ዝሰሓተ ስብከት፡ ናይ ሓሶት 
ናይ ምድንጋር፡ ነቲ ግጉይ ሕርያ 
ከተማኻኒ ምእንቲ እተምጽኦ ቀሊል 
ነገር ኣይኰነን። እዚ ስንብራት ገዲፉ 
ኣሎ። ሎሚ ንዓ ተኣከብ፡ ተሰለፍ፡ ዕጠቕ፡ 
ተዋጋእ፡ እናበልካ መሰረት ንዘይብሉ 
ዕላማ። 
ልክዕ’ዩ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ናይ 

ሓዋሩ ንወለዶታት ዘገልግል ዕላማታት 
ክቃለስ ፍትሓዊ እዩ። እንተዀነ፡ ኣብ 
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጕዳያት ኣብ 
ጸቢብ መንቀራቕሮ ኣእቲኻ፡ ጅሆ እዩ 
ኮይኑ ኣብ መወዳእታ። መመሊስካ 
ናብ ከምኡ ኣተሓሳስባ ከም ዝኣቱ እሞ፡ 
ነቲ ቅኒት ናይ ኣእምሮ ክትጥቀመሉ 
ንናይ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ረብሓ። እቲ 
ዝወሃብ ኣደናጋሪ ፖለቲካ፡ ኣየጋገየን 
ክትብል ኣይትኽእልን። ግን ኣእምሮ 
ንዘለዎ ዝዀነ ሰብ ክፈልጦን ክርድኦን 
ዝኽእል፡ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ 
ይኣኽለና። ንገዛእ ርእሱ’ዚ ሸጠፍ፡ 
“ሰላም ኣምጺእና” እናበልካ ዘሎ 
ዘረባ። ከምዚ ዝኣመሰለ ውስልትና ኣብ 

ምንታይ ከይድካ ከተሽርፎ ትኽእል። 
“ሰላም ኣምጺእና ኢና፡ ሰላም ክንሃንጽ 
ኢና. . .።”  
ሕጂ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባ እናተነጸረ፡ 

ኵናት ኣየድልየናን እዩ ይኣኽለና 
እናተባህለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ 
ክትዓብሶ ድምጺ ክትዓብስ ትፍትን። 
ኣብ መወዳእታ ጅግና ናይ ሰላም ኴንካ 
ትርአ። ቁሩብ ሕንከት የለን? ክትሓፍር 
ኣይትኽእልን? እዚ ኹሉ ኵናት 
ኩናት. . . ኢልካ ክትጭድር ጸኒሕካ፡ 
ሕጂ ሰላም ኣምጺእና ኢና እሞ ሰላም 
ክንሃንጽ - እዚ ህድማታት ንቕድሚት 
እዩ። ውስልትና። ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር 
ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኰነን 
ብዝዀነ ይዅን መንገዲ። ህዝቢ 
ትግራይ እቲ ተመኵሮ ተማሂሩሉ ኣሎ። 
ካብ ዝዀነ ካልእ ህዝቢ፡ ካብ ዝዀነ ካልእ 
ወገን እንታይ ከም ዘጋጠሞ፡ ኣጽቢቑ 
ይፈልጥ እዩ። ካብዚ ክወጽእ ክኽእል 
ኣለዎ። ምስ ኤርትራ ዘባእስ ምኽንያት 
የብሉን፡ ብዝዀነ ይዅን መንገዲ። ምስ 
ካልኦት ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ እውን 
ዘባእስ ምኽንያት የብሉን። 
ስለ’ዚ እታ መልእኽቲ፡ ዝኣኽለና 

ተማሂርና ኢና ኩልና። ህዝቢ ትግራይ 
ጥራይ ኣይኰነን ተማሂሩ። ቅድሚ 
ዝኣገረ ግን፡ ህዝቢ ትግራይ ካብ’ዚ ዘለዎ 
መንቀራቕሮ ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ። 
እዚ ዳርጋ ናብ 30 ዓመታት ዝቐረበ 
ተመኵሮ፡ ትምህርቱ ኣመሓላሊፉ ኣሎ 
- ንህዝቢ ትግራይን ንኻልኦት ህዝብታት 
ናይ ኢትዮጵያን። ሓደ ሓድሽ ባይታ 
ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ዝተኸስረ 
ዕድል ንእሽቶ ኣይኰነን። ቀደም ኣብ 
1990’ታት ክውሰን ዝነበሮ እሞ፡ ካብ 
ሽዑ ጀሚርካ በብቑሩብ እናሃነጽካ ባይታ 
እናኣጣጣሕካ ክንደቕ ዝነበሮ መንደቕ 
ኣይተነድቀን። ብኻልእ ጥምዙዝ ዝዀነ 
መስመሩ ዝሰሓተ ኣከያይዳ ናይ ማለሊት 
መሪሕነት ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ደረጃ 
በጺሕና። ኩሉ እዩ ከሲሩ። ክንደይ 
ዕድል ሓሊፉና። ክንደይ ዕድል ሓሊፍዎ 
ንህዝቢ ኢትዮጵያ። 
ሕጂ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኢትዮጵያ 

ብስኒት ከነባብሮ ዝኽእል፡ ኣብ 
ነሓድሕዱ ዘየተፋንን፡ ቅርሕንትን 
ጽልእን ደም ምፍሳስን ዘየምጽእ፡ ምስ 
ህዝቢ ኤርትራ ዝደልደለ ዝምድና 
ንምግባር ዝሕግዝ ኵነታት ክፍጠር 
ክኽእል ኣለዎ። ካልእ ስብከት፡ ካልእ 
ዝተፈላለየ ናይ ህድማ ንቕድሚት 
ዓይነት ኣተሓሕዛታት ንህዝቢ ትግራይ 
ዘርብሕ ኣይኰነን። ህዝቢ ትግራይ ካልእ 
መምሃሪ፡ መጐሳጐሲ ዘድልዮ ኣይኰነን። 
ብግብሪ ርእይዎ፡ ተማሂርዎ ኣሎ። 
ናይ ሓደ ወለዶ ትምህርቲ ስለ ዝዀነ፡ 
እንታይ እንታይ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ? 
እንታይ ክሓስብ የብሉን? ኢልካ ብደገ 
ዝትንተን ጕዳይ ኣይኰነን። እቲ ዋና 
ነገር፡ ናበይ ክኸይድ ክሓስብ ክኽእል 
ኣለዎ? ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ 
ኣበርክቶኡ ክገብር ይኽእል እዩ። ሃናጺ 
ዝዀነ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ። 
ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና 

ከደልድል፣ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ 
ዘለዎ ሰፊሕ ረብሓታት ኣወሃሂዱ 
ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለዎ። መምህር 
ኣየድልዮን እዩ ተማሂርዎ ኣሎ ብግብሪ። 
ዝሓለፈ ናይ ሰለስተ ዕንደራታት 
ተመኵሮ ንገዛእ ርእሱ፡ ናይ ትማሊ 
ዝኽርታት ስለዝዀነ፡ ናይ ቀደም ታሪኽ 
ምጽብጻብ እውን ዘድልየሉ ምኽንያት 
የለን። ስለ’ዚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ፡ 
እቲ ሕርያ ንጹር እዩ። መኻርን መዓድን 
ኣየድልዮን እዩ።              
                     ይቕጽል                     ይቕጽል

. . . ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂካብ 2ካብ 2ይይ ገጽ ዝቐጸለ ገጽ ዝቐጸለ



ሓዳስ   ኤርትራ

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ
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መጠን እስትንፋስ ብደረጃ ዕድመ* መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ ኣብ ሓደ 
ደቂቕ ክንደይ ነስተንፍስ እዩ ዘመልክት።
* ሓደ በጽሒ መጠን ስርዓተ-እስትንፋሱ 

ንቡር እንተሎ፡ ኣብ ደቂቕ ካብ 12 ክሳብ 
20 ሳዕ ከስተንፍስ ይኽእል።
* ህጻናት፡ ንቡር መጠን ስርዓተ-

እስትንፋሶም ምስ ዕድሚኦም ይፈላለ እዩ። 
መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ ኣገዳሲ 

ምልክት ናይ ሰብነትና እዩ። ኣብ ሓደ 
ደቂቕ ክንደይ ሳዕ ተስተንፍስ ይሕብር። 
ቅልጣፈ፡ ኣሰራርዓን ዕምቆትን እስትንፋስና፡ 
ኦክስጅን ናብ መላእ ኣካላትናን ቲሹታትና 
ንኽበጽሕ ሰብነትና ንዘርእዮ ጻዕሪ እዩ 
ዘመልክት። 
መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ ብዝተፈላለዩ 

ረቋሒታት ክጽሎ ይኽእል እዩ። ብብዝሒ 
ኣልኮላዊ መስተ ምውሳድ፡ ስእነት/ሕጽረት 
ድቃስ፡ ረክሲ ወይ’ውን ጸገማት ልቢን 
ሳንቡእን ገለ ካብቶም ረቛሒታት እዮም።  

ስርዓተ እስትንፋስ ብከመይ ይምራሕ?ስርዓተ እስትንፋስ ብከመይ ይምራሕ?

ስርዓተ እስትንፋስ ኣካላትና ንዝወስዶ 
ዝተጻረየ ኦክስጅንን ንዘውጽኦ ዝተቓጸለ 
ካርቦን ዳይኦክሳይድን ዝመርሕ ኣካላዊ 
ስርዓት እዩ። ኣብ ኣካላትና ብዝርከብ 
መርሓ ስርዓተ እስትንፋስ (respiratory 
drive) ድማ ስርሑ የካይድ። እዚ 
ሰለስተ ክፋላት እዩ ዘለዎ፦
=> ማእከላይ መትናዊ መቆጻጸሪ (Neur-=> ማእከላይ መትናዊ መቆጻጸሪ (Neur-

ral central control)፦ral central control)፦ እዚ፡ ዓቐን/ትሕዞ 
ናይቲ ናብ ውሽጢ ኣካላትና ዝኣቱ ኣየር 
ዝቆጻጸር ኣገባብ እዩ። ነቲ ንውሽጢ 
እንስሕቦ ኦክስጅን፡ ነቲ ንደገ ነውጽኦ 
ዝተቓጸለ ኣየር፡ ከምኡ’ውን ንኣሰራርዓ 
እስትንፋስና ይጸሉ።
=> ህዋሳዊ መቆጻጸሪ (Sensory in-=> ህዋሳዊ መቆጻጸሪ (Sensory in-

purt system)፦purt system)፦ እዚ፡ ክንደይ ኣየር ኣብ 
ክንደይ መጠን እስትንፋስ ናብ ሰብነትና 
ኣየር ክነእቱ ከም ዘለና ናብ ስርዓተ መትኒ 
(ሓንጎል) መልእኽቲ ዝሰድድ ክፍሊ 
እዩ። ኣብ ስርዓተ-እስትንፋስ ንዝፍጠር 
ከሚካላዊ ለውጥታት (ንኣብነት ቁጥዐ) 
ኣብ ምልላይ’ውን ተራ ኣለዎ። 
=> ስርዓተ ጭዋዳ (Murscurlar sys-=> ስርዓተ ጭዋዳ (Murscurlar sys-

tem)፦tem)፦ እዚ፡ ሳንቡእ ጉቡእ ንጥፈታታ 
ከተካይድ ብምግባር ንመካኒዝም ስርዓተ 
እስትንፋስ ይቆጻጸር። 
እዞም ስለስቲኦም መርሓ ስርዓተ 

እስትንፋስ ብሓባር ዝገብርዎ ንጥፈታት፡ 
ብግቡእ ኣየር ክንስሕብን ዝተቓጸለ ኣየር 
ንደገ ክነውጽእን ንኽእል። 
ስርዓተ-እስትንፋስ ምስ ማእከላይ ስርዓተ-

መትኒ ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር እዩ ዘለዎ። 
ኣብ ማእከላይ ስርዓተ-መትኒ ዝኾነ ጸገም 
ወይ መጉዳእቲ ምስ ዘጋጥም ብቐጥታ 
ንስርዓተ-እስትንፋስ እዩ ዝጸሉ። ንኣብነትን 
ናብ ሓንጎል ኣብ ዝወስዱ ሻምብቆታት 

ብዝፍጠር መጉዳቲ ወይ ወቕዒ፡ ብኡ 
ንብኡ ንስርዓተ-እስትንፋስና ክጸሉ ይርአ 
እዩ።

ምጡን ዝበሃል ስርዓተ-እስትንፋስ ኣብ ምጡን ዝበሃል ስርዓተ-እስትንፋስ ኣብ 
ኣባጽሕ ክንደይ እዩ?ኣባጽሕ ክንደይ እዩ?

ኣብ ኣባጽሕ እቲ ምጡን ዝበሃል 
ስትዓተ-እስትንፋስ፡ ኣብ ደቂቕ ካብ 12 
ክሳብ 20 ሳዕ ምስትንፋስ እዩ። እቲ ዓቐን 
ምስ ዝትሕት፡ ማእከላይ ስርዓተ-መትንቲ 
ብግቡእ ይዓዪ ከም ዘየለ ዘርኢ እዩ። እቲ 
መጠን ካብ ልክዑ ምስ ዝዛይድ፡ ኣብ 
ውሽጢ ሰብነትና ብዝፍጠር ካልእ ኣካላዊ 
ጸገማት ዝሰዓበ ክኸውን ይኽእል እዩ። 
ዕድመ ኣብ መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ 

ምቅይያር ክፈጥር ይኽእል እዩ። 
ዕድመ እናወሰኽና ክንከይድ እንከለና 
ንዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ጸገማት ተኣፈፍቲ 
እናኾና ኢና ንኸይድ። በዚ ድማ፡ ኣብ 
ስርዓተ-እስትንፋስና ምቅይያር ክህሉ 
ንቡር ይኸውን። 

ንቡር መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ ኣብ ንቡር መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ ኣብ 
ህጻናትህጻናት

መጠን ስርዓተ እስትንፋስ ኣብ ህጻናት 
ምስ ዕድሚኦም ይፈላለ እዩ። 
ዕድመ መጠን እስትንፋስ ኣብ ደቒቕዕድመ መጠን እስትንፋስ ኣብ ደቒቕ
ክሳብ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ   ካብ 30 

ክሳብ 60 
ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ካብ 30 

ክሳብ 50
ካብ 1 ክሳብ 3 ዓመት ዕድመ  ካብ 24 

ክሳብ 40 

ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዕድመ  ካብ 22 
ክሳብ 34 
ካብ 5 ክሳብ 12 ዓመት ዕድመ ካብ 

16 ክሳብ 30 
ካብ 12 ክሳብ 18 ዓመት ዕድመ ካብ 

12 ክሳብ 20 

መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ ብኸመይ መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ ብኸመይ 
ንልክዖ?ንልክዖ?

መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ ብሰለስተ 
ደረጃታት ይልካዕ፦
ቀዳማይቀዳማይ - ሓንቲ ደቂቕ እትልክዕ 

ቆጻሪት ምድላው፡
ካልኣይካልኣይ - ብግቡእ ኮፍ ብምባል ወይ ጎቦ 

ብምዃን ኣካላትካ ኣብ ምሉእ ተዛነ ከም 
ዝህሉ ምግባር።  
ሳልሳይሳልሳይ- ነታ ቆጻሪት እናተመልከትካ 

ክሳብ ሓደ ደቂቕ ዝመልእ እስትንፋስካ 
ምቑጻር። እቲ እስትንፋስ ከባቢ ኣፍልብኻ 
ክሳብ ክንደይ ሓፍ ለጠቕ ይብል ኣሎ 
ብምምልካት እዩ ዝቑጸር። 

ኣብ ስርዓተ-እስትንፋስ ጸላዊ ለውጢ 
ክፈጥሩ ዝኽሉ ኣዝዮም ልሙዳት 
ረቛሒታት፦
  ስምዒታዊ ኩነት፡ 
  ኣካላዊ ብቕዓት፡
  ውሽጣዊ ሙቐት ሰብነት፡
  ደረጃ ጥዕናኻ ወዘተ።

ጠንቂ ትሑት መጠን ስርዓተ ጠንቂ ትሑት መጠን ስርዓተ 
እስትንፋስ እንታይ እዩ?እስትንፋስ እንታይ እዩ?

* ኣልኮላዊ መስተ
ኣልኮል ኣብ ማእከላይ ክፋል ስርዓተ-

መትኒ ልዑል ጸቕጢ እዩ ዝፈጥር። እቲ 
ጸቕጢ ብመጠን ናይቲ እንወስዶ ዓቐን 
ኣልኮል እናወሰከ ይኸይድ። ብብዝሒ 
ኣልኮላዊ መስተ ምውሳድ ብኣልኮል 
ናይ ምምራዝ ጸገም ክፍጠር ይኽእል 
እዩ። እብዚ ደረጃ’ዚ ዝበጽሐ ሰብ፡ 
ኣብ ስርዓተ-እስትንፋስን ህርመት ልብን 
ሓያሎ ጸገማት እዩ ዘጋጥሞ። 

ፍወሳፍወሳ

ገለ ዓይነት ፍወሳ ወይ መድሃኒት ኣብ 
ስርዓተ-እስትንፋስ ለውጥታት ክፈጥር 
ይረአ እዩ። ጸገም ድቃስ ንዘለዎም ሰባት 
ዝወሃብ መድሃኒት ንኣብነት ንመጠን 
ስርዓተ-እስትንፋስ የጉድሎ እዩ። ስለዚ፡ 
ዝኾነ መድሃኒት ብትእዛዝ ክኢላ ሕክምና 
እንተዘይኮይኑ ባዕልኻ ክትወስዶ ከም 
ዘይብልካ ምስትብሃል የድሊ። 

ጽኪ ‘ታይሮይድ’ጽኪ ‘ታይሮይድ’  
ጽኪ ‘ታይሮይድ’ (thyroid gland) 

ኣብ ሰብነትና ሓያሎ ተራ እዩ ዘለዎ። እዚ 
ጽኪ’ዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ ሰብነትና 
እዩ ዝርከብ። ንስርዓተ-እስትንፋስና ዝጸሉ 
ጽኪ ‘ታይሮይድ’ እውን ኣሎ። እዚ 
ጽኪ’ዚ ንጡፍ ምስ ዘይህሉ፡ ጭዋዳታት 
ሳንቡእ ክዳኸሙ ስለ ዝገብር፡ ኣብ 
ስርዓተ-እስትንፋስ ጸገማት ክፍጠር ንቡር 
ይኸውን። 

መጉዳእቲ ሓንጎል ወይ ወቕዒመጉዳእቲ ሓንጎል ወይ ወቕዒ

ሓደ ካብቲ ወቕዒ ወይ መጉዳእቲ 
ሓንጎል ኣብ ሰብነትና ዝፈጥሮ ሓልኪ 
ጸገም ስርዓተ-እስትንፋስ ምፍጣር እዩ። 
ብሰንኪ ወቕዒ ኣብ ስርዓተ-እስትንፋስ 

ዝፍጠር ጸገም ፈኲስን ከቢድን ኢልካ 
ክትፈልዮ ይከኣል እዩ። ፈኲስ ምስ 
ዝኸውን ከም ስእነት ድቃስ ዝኣመሰለ 
ጸገም እዩ ዘስዕብ። ከቢድ ምስ ዝኸውን 
ግና ክሳብ ናይ ኦክስጅን መስተንፈሲ 
ሓገዝ ክትሓትት የገድድ። 
ስእነት ድቃስ
ስእነት ድቃስ ዘለዎ ሰብ ኣብ ስርዓተ-

እስትንፋሱ ምዝንባዕ የጋጥሞ እዩ። ስእነት 
ድቃስ፡ እስትንፋስ ዝቆጻጸር ስርዓተ-
መትኒ ብግቡእ መልኽቲ ክሰድድ ምስ 
ዘይክእል እዩ ዘጋጥም።  

ጠንቂ ልዑል መጠን ስርዓተ ጠንቂ ልዑል መጠን ስርዓተ 
እስትንፋስ እንታይ እዩ?እስትንፋስ እንታይ እዩ?

ረስኒረስኒ
ረስኒ ብጸረ ጓና ታህዋስያን ንዝተጠቕዐ 

ኣካላትና ንምጥፋእ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ 
ዝፈጥሮ ግብረ መልሲ እዩ። ሙቐት 
ሰብነት፡ ረሃጽ፡ ቁሪ-ቁሪ ምባል ወዘተ 
ገለ ካብቶም ምልክታት ረስኒ እዮም። 
ረስኒ ምስ ዝህልወና፡ ኣካላትና ምእንቲ 
ክዝሕል ብብዝሒ ኣየር ክንስሕብ ንርአ 

ኢና። ቅልጡፍ ዝኾነ መጠን ስርዓተ-
እስትንፋስ ንፈጥር ማለት እዩ። 

ውጸኣትውጸኣት

ሰብነትና ዘድልዮ ዓቐን 
ማይ ምስ ዘይረክብ 
ድርቀት የጋጥመና እዩ። 
ኣብ ኣካላትና ትሑት 
ፈሳሲ ምስ ዝህሉ ድማ 
ቅልጡፍ ዝኾነ መጠን 
ስርዓተ-እስትንፋስ 
ክነካይድ ንግደድ ኢና። 

ሕማም ኣዝማሕማም ኣዝማ

ኣዝማ ኣየር ኣብ 
ዝኣትወሉ ሻምብቆ ናይ 
ምጽባብ፡ ምቅጻልን ካልእ 
ጸገማት ምስ ዘጋጥር 
ዝርአ ሕጽረት እስትንፋስ እዩ። ከም 
ሳዕቤኑ፡ ናብ ሳንቡእ ዝበጽሕ ኣየር 
ስለ ዝውሕድ ቅልጡፍ ዝኾነ መጠን 
እስትንፋስ ክነካይድ ንግደድ። 
ጸገማት ኣብ ሳንቡእ፡ ሕማም ልቢ፡ 

ረኽሲን ካልእ ጥዕናዊ ጸገማትን ዘለዎም 
ሰባት ልዑል መጠን ስርዓተ-እስትንፋስ 
ከካይዱ ይረኣዩ እዮም።

መዓስ ናብ ሓኪም ትቐርብ?መዓስ ናብ ሓኪም ትቐርብ?

ሕክምና ኣብ እንኸደሉ እዋን፡ ዶክተር 
ሓደ ካብቲ ተቐዳዲሙ ዝልክዖ ስርዓተ-
እስትንፋስና እዩ - ኣብ ደቂቕ ክንደይ 
ነስተንፍስ ኣለና ንምፍላጥ። እስትንፋስካ 
ካብ መጠኑ ዝወሓደ ወይ ዝለዓለ ምስ 
ዝኸውን ናብ ሓኪም ብምኻድ እቲ 
ጸገም እንታይ ምዃኑ ብኣግኡ ከተለልዮ 
ይግባእ።

‘ሃይፐርቨንቲሌሽን’ (Hyperventila-‘ሃይፐርቨንቲሌሽን’ (Hyperventila-
tion)tion)

እዚ ኣካላትና ካብቲ ዘድልዮ ዓቐን 
እስትንፋስ ምስ ዝቕልጥፍ ዝኽሰት 
ጸገም ኣተነፋፍሳ እዩ። ብዙሕ ምስ 
እነስተንፍስ ልዑል ካርቦን ዳይኦክሳይድ 
ካብ ኣካላትና ነውጽእ ኣለና ማለት እዩ። 
እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ደምና ክህሉ 
ዝግብኦ ዓቐን ኦክስጅን ዝተመዓራረየ 
ኣይከውንን። 
‘ሃይፐርቨንቲሌሽን’ ምውስዋስ ኣካላት 

ኣብ ኣነካይደሉ እዋን ክኽሰት ይኽእል 
እዩ። ፍርሕን ሕማም ኣዝማን’ውን 
‘ሃይፐርቨንቲሌሽን’ የስዕብ እዩ። 
ምድንዛዝ፡ ድኻምን ምዝንባዕ ኣድህቦን 
ዝኣመሰሉ ምልክታት፡ ምልክት ናይዚ 
ጸገም እስትንፋስ እዮም።  
‘ዲስፕኒያ’ (Dyspnea)
‘ዲስፕኒያ’ ሕጸረት እስትንፋስ 

ምስ ዘጋጥመካ ዝኽሰት ጸገም ኣብ 
እስትንፋስ እዩ። እዚ ጸገም’ዚ፡ ኣካላትና 
እኹል ኣየር ይረክብ ከም ዘየለ 
የመልክት። 
‘ዲስፕኒያ’ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ 

ሕማማት ናይ ልብን ሳንቡእን የጋጥም። 
ምልክት ናይ መጥቃዕቲ ልብን ሕማም 
ኣዝማን’ውን እዩ። ሃንደበት ሕጽረት 
እስትንፋስ ምስ ዘጋጥመካ ተቐላጢፍካ 
ሕክምና ክትከይድ እዩ ዝግባእ። 
ኣብ ልዑል ብራኸ ምስ እንህሉ’ውን 

ሕጽረት እስትንፋስ ከጋጥመና ይኽእል 
እዩ። ድኹም ኣካላዊ ጥዕናን ምኽሳዕን 
ጠንቂ ሕጽረት እስትንፋስ ይኾኑ 

እዮም። ኣብ ከምዚ ኩነት ሓኪም 
ኣተነፋፍሳኻ ናብ ንቡር ንምምላስ 
ዝሕግዝ ኣገባብ ምውስዋስ ኣካላት 
ክሕበርካ ይኽእል እዩ። ተወሳኺ 
ናይ ኦክስጅን ሓገዝ ከም እትወስድ 
ብምግባር’ውን ነቲ እስትንፋስ ናብ 

ንቡር ንምምላስ ጻዕርታት ይካየድ እዩ። 
ኣካላትና ኣብ ዝተወሰነ ኣቐማምጣ 

ምስ ዝህሉ’ውን ‘ዲስፕኒያ’ ከጋጥመና 
ይኽእል እዩ። ንኣብነት፦

 ‘ኦርቶፕኒያ’ (Orthopnea)፦ኦርቶፕኒያ’ (Orthopnea)፦ ድኻም 
ልቢ ዘለዎም ሰባት ብኣፍልቦም 
ምስ ዝድቅሱ ሕጽረት እስትንፋስ 
ከጋጥሞም ይኽእል። ስለዚ፡ ቀኒዖም 
ኮፍ ወይ ደው ክብሉ እዩ ተመራጺ።

 ‘ፓሮክሲስማል’ (paroxysmal)፦ ፓሮክሲስማል’ (paroxysmal)፦ 
ኣብ ግዜ ለይቲ ሃንደበት ባህሪርና 
ብምትንሳእና ዝኽሰት ሕጽረት 
እስትንፋስ እዩ። እዚ’ውን ምልክት ናይ 
ድኻም ልቢ ምዃኑ ሓካይም ይገልጹ።

 ‘ትሪፖፕኒያ’ (Trepopnea)፦ትሪፖፕኒያ’ (Trepopnea)፦ 
ዓይነት ‘ዲስፕኒያ’ ኮይኑ ብዝተወሰነ 
ጎንና ጥራይ ብምድቃስና ሕጽረት 
እስትንፋስ ከስዕብ ይኽእል። ምናልባይ 
ብጸጋማይ ጎንና ጥራይ ብምድቃስና 
ከጋጥም ይኽእል እዩ። ከምኡ’ውን 
ብኣንጻሩ። 

 ‘ፕላትፕኒያ’ (Platypnea)፦‘ፕላትፕኒያ’ (Platypnea)፦ እዚ 
ሳሕቲ ዝርአ ኮይኑ፡ ደው ብምባልና 
ዝኽሰት ሕጽረት እስትንፋስ እዩ። ኮፍ 
ምስ እንብል ድማ ክገድፈና ይርአ።

 ‘ብራዲፕኒያ’ (Bradypnea) ‘ብራዲፕኒያ’ (Bradypnea)

እዚ ኣካላትና እኹል ኦክስጅን 
ይረክብ ከም ዘየለ ዘምልክት ጸገም 
ስርዓተ-እስትንፋስ እዩ። እቲ ኣተነፋፍሳ 
ኣዝዩ ዘገምታዊ እዩ። ምልክት ጸገም 
ኣብ ሞታቦሊዝምን፡ ሕጽረት ድቃስን 
ካልእን ክኸውን ይኽእል። 

‘ታኪፕኒያ’ (Tachypnea)‘ታኪፕኒያ’ (Tachypnea)

እዚ ኣንጻር ናይ ‘ብራዲብፕኒያ’ ኮይኑ፡ 
እቲ ዓቐን እስትንፋስ እናሻዕ ብልዑል 
ናህሪ ዝቕልጥፍ እዩ። እዚ ምልክት 
ናይ ዝተፈላለየ ሕማም ክኸውን 
ይኽእል እዩ - ንኣብነት ኒሞንያ። 

‘ሃይፐርፕኒያ’ (Hyperpnea)‘ሃይፐርፕኒያ’ (Hyperpnea)

እዚ ልዑል ዓቐን ኣየር ናብ ውሽጢ 
ንምስሓብ ዝፍጠር እስትንፋስ እዩ። 
ኣካላትና ልዑል ኦክስጅን ንኽረክብ፡ 
ኣብ ግዜ ምውስዋስ ኣካላት ወይ’ውን 
ሕክምናዊ ፍወሳ ከጋጥም ይኽእል። 
እዚ ዓይነት ጸገም እስትንፋስ ናብ 
‘ሃይፕረቨንቲሌሽን’ ክምዕብል 
ይኽእል። 

          ምንጪ፦ health line          ምንጪ፦ health line
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“ኤርትራ ብዘለዋ ጸጋታት፡ ካብ ጽላት ኣገልግሎት ዓቢ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል’ያ” ዶ/ር ታደሰ በየነ

ታደሰ በየነ ዑቕባጋብር ይብሃል። 
ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብስነ-ቁጠባ 
1ይ ዲግሪ ረኺቡ። ቀጺሉ፡ ኣብ 
2006 ካብ ዩኒቨርሲቲ ዩንሳ (UNIS-
SA) ደቡብ ኣፍሪቃ ብምምራሕ 
ዋኒን (business Leadership) 
ብማስተርስ ዲግሪ ተመሪቑ። 
ብተወሳኺ፡ ኣብ 2022፡ ብምሕደራ 
ንግድ (Business-Managment) 
ኣብ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ 
ቤይጂንግ - ቻይና ናይ ዶክትረይት 
መዓርግ ረኺቡ። ብተወሳኺ፡ ኣብ 

ዝተፈላለየ ኣብያተ-ትምህርቲ ከም 
መምህር፡ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ሃገርናን 
ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ሃማመተኤ 
ድማ ብደረጃ ሓላፍነት ሰሪሑ። ኣብ 
ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ንንውሕ 
ዝበለ ዓመታት ዝሰርሐ ዶ/ር ታደሰ፡ 
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን እውን ኣብቲ ትካል 
ከም ላዕለዋይ ክኢላ ስነ-ምሕደራ፡ 
ኣሰልጣንን ኣማኻርን ኮይኑ ይሰርሕ 
ኣሎ። ኣብ’ቲ ዝሰርሓሉ ዘሎ ሞያ 
ኣመልኪትና ምስኡ ዝገበርናዮ ቃለ-
መሕተት ይስዕብ፡ ሰናይ ንባብ።  

ሕቶ  - ከም መፈለሚ ዕላልና፡ ብዛዕባ ሕቶ  - ከም መፈለሚ ዕላልና፡ ብዛዕባ 
ጥበብ ኣገልግሎታት እንተትገልጸልና? ጥበብ ኣገልግሎታት እንተትገልጸልና? 
ብቐንዱ ኣገልግሎታት (services) ብቐንዱ ኣገልግሎታት (services) 
ክብሃል እንከሎ እንታይ እዩ?ክብሃል እንከሎ እንታይ እዩ?

ጥበባት ኣገልግሎት ናይ ሓደ ሃገር፡ 
ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ኣብ ኩሉ 
ነገራት ከኣ እዮም ዝጠቓለሉ። ጥበባት 
ኣገልግሎት ክንብል እንከለና እምበኣር፡ 
እቶም ብግብሪ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት 
ማለትና እዩ። ኣገልግሎት ክህሉ 
እንተደኣ ኮይኑ ድማ፡ እቲ ዓሚል 
ማለት ተገልጋላይ እንብሎ ኣካል 
ክህሉ ኣለዎ። ሕጂ ከም ቀዳማይ 
ዝመጽኣካ ሓሳብ፡ ነዞም ዓማዊል 
እዚኣቶም እንታይ ኢኻ ትቕርብ 
ዘለኻ? ንኣብነት፡ ኣብ ህዝባዊ ምሕደራ 
እንተደኣ ትሰርሕ ኮይንካ፡ ነቶም 
ናትካ ዓማዊል (ተጠቐምቲ) እንታይ 
ዓይነት ኣገልግሎታት ክትህቦም ኢኻ 
ተቐሪብካ ዘለኻ ምርኣይ ይከኣል። 
ኣብ መዳይ ጥዕና ምስ እንርኢ’ውን፡ 
ሓኪም እንተዄንካ፡ እንታይ ዓይነት 
ኣገልግሎት ከምትህብ ክትፈልጥ 
ኣለካ። መምህር ምስ እትኸውን’ውን 
ካብ ቅድመ-ትምህርቲ ጀሚርካ ክሳብ 
ላዕለዋይ ደረጃ እትህቦ ሞያውን ስነ-
ፍልጠታውን ኣገልግሎት ክትፈልጥ 
ይግበኣካ። ብሓፈሻ፡ ኣገልግሎታት 
ክንብል እንከለና፡ መስርሓት እዮም። 
ንሕና ከኣ መስርሕ ኢና እነመሓድር። 
ሓደ መስርሕ ይጅመር፡ ካልእ 
ከኣ ይስዕቦ። ኣብ መወዳእታ፡ እቲ 
ኣገልግሎት ምሉእ ይኸውን። 
ብባህሪኦም ኣገልግሎታት ዝጭበጡ 

ዶ/ር ታደሰ በየነ ዑቕባጋብር

ኣይኮኑን። ክትክዝኖም’ውን ብፍጹም 
ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ሓኪም፡ 
ኣብ ስራሑ ወፊሩ ከብቅዕ፡ ተገልገልቲ 
እንተደኣ ዘይመጺኦሞ፡ኣብ’ታ 
መዓልቲ እቲኣ ዝገበሮ ምቅርራባትን 
ድልውነትን ትርጕም ኣይህልዎን። 
እታ መዓልቲ ድማ ትባኽን። ኣብ 
ከም በዓል ጽርበት ሓጺንን ዕንጸይትን 
ዝወሃብ ኣገልግሎታት ግን፡ እቲ 
በዓል ሞያ፡ ወላ ተገልጋሊ ኣይምጻእ፡ 
ዝተፈላለየ ፍርያት ብምስራሕ ክኽዝኖ 
ይኽእል እዩ። ገለ ኣገልግሎታት ግን፡ 
ክኽዘኑ ዘይክእሉ እዮም። 

ሕቶ - እቶም ክኽዘኑ ዘይክእሉ ሕቶ - እቶም ክኽዘኑ ዘይክእሉ 
ኣገልግሎታት እንብሎም ዘለና በዓል ኣገልግሎታት እንብሎም ዘለና በዓል 
መን እዮም? ብኣብነት ኣሰኒኻ እስከ መን እዮም? ብኣብነት ኣሰኒኻ እስከ 
ግለጸልና?ግለጸልና?

ንኣብነት፡ ከም ምሕደራ ህዝቢ፡ 
ናይ ሕግን ስርዓትን ዝኣመሰሉ 
ኣገልግሎታት፡ ናይ ጥዕና፡ ትምህርቲ 
ኣገልግሎታት ወዘተ... እዚኣቶም 
ኩሎም ዘይክዘኑ ኣገልግሎታት እዮም። 
ፋይናንሳዊ ትካላት ኢልና እንጽውዖም 
ገንዘባዊ ኣገልግሎታት ዝህቡ ከም 
በዓል ባንክታት፡ ኢንሹራንስ ወዘተ 
... ዝኣመሰሉ’ውን ኣለዉ። ንህዝቢ 
ገንዘባዊ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ 
ዝሕግዙ ማለት እዮም። ካልኦት’ውን 
ትሕተ-ቅርጻዊ ኣገልግሎታት 
ኢልና እንጽውዖም ኣለዉ። ኩሎም 
እዞም ናይ ኮሚኒከሽን እንብሎም 
ከም በዓል ኣገልግሎት ቴለፎን፡ 
ኢንተርነት... ማለት’ዩ። ብተወሳኺ፡ 
ናይ ሆስፒታሊቲ ኢንዳስትሪ ኢልና 
እንጽውዖም ንህዝቢ ናይ ምእንጋድ 
ኣገልግሎታት ዝህቡ ትካላት’ውን 
ኣለዉ። ከም ሆቴላት፡ ናይ መዘናግዒ 
ማእከላት፡ ናይ ቱሪስት መጐዓዝያ 
ዝኣመሰሉ ማለት እዩ። ብዓብይኡ ከኣ፡ 
ኣገልግሎት መጐዓዝያ’ውን ክንጠቅስ 
ንኽእል። ኣብ ሃገርና እንተመጺእና፡ 
እዚ መዓልታዊ ካብን ናብን ህዝቢ 
ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ሓራት፡ ታክሲ፡ 
ናይ ከተማ ኣውቶቡስ . . . ሓደ ካብ 
ዝዓበዩ ኣገልግሎታት መንግስቲ እዩ። 
ንህዝቢ ዝተፈላለዩ ቀረብ ኣገልግሎት 
ዝህባ ትካላት’ውን ኣለዋ። ምስ ንግዲ 
(ቢዝነስ) ዝተእሳሰር ናይ ኦዲቲንግ ወይ 
ምኽሪ ኣገልግሎት ዝህብ ትካላት’ውን 
ኣሎ። እዚ ትካላት’ዚ ኣብ ንግዲ 
ዝነጥፉ ሰባት ብኸመይ ጽፉፍ ናይ 
ሕሳብ ሰነዳት የዳልዉ ኣገልግሎት 
ምኽሪ ዝህብ እዩ። ከምኡ’ውን 
ምሕደራ ናይ ደረቕን ረሳሕን 
ጐሓፋት፡ ናይ ጅምላን ንጽልን መስርሕ 
ምሻጥን ምክፍፋልን፡ ናይ ጽገና ዕዮ... 
ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት’ውን ኣለዉ። 
ቊጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ምስ እንርኢ፡ 

እቲ 81 ሚእታዊት ኣብ ኣገልግሎት 
ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብ’ዚ ጽላት’ዚ 
ከኣ 80 ሚእታዊት ዓያዪ ጕልበት 
ይዋፈር። እዚ፡ ዝዓበየ ሃገራዊ እቶት 
ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ኣገልግሎታት 
ከምዝምርኮስ እዩ ዘርእየና። ብፍላይ 
ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት፡ ኣገልግሎታት 
መሰረት ናይ ቊጠባ’ዩ ኢልና 
ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ኣብ’ተን 
ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ግን፡ 55 
ሚእታዊት ካብ ሃገራዊ እቶተን ኣብ 
ኣገልግሎት ይምርኮስ። ብዓቕሚ-ሰብ 
እንተደኣ ርኢናዮ 45 ሚእታዊት 

ናይ’ቲ ህዝቢ ኣብ ጽላት’ዚ ይዋፈር። 
ኣብ ኤርትራ ግን፡ እዚ ቍጽሪ ክልዕል 
እዩ ትጽቢት ዝግበረሉ። ምኽንያቱ፡  
ዘለና ሃብታም ትሕዝቶ ጸጋታት 
ኣብ ግምት ኣእቲኻ ማለተይ እየ። 
ህዝብና እውን ብባህሉ ምቕሉል’ዩ። 
ተቐባልን ፈታውን ጋሻ እዩ። ስለዚ፡ 
ኤርትራ ነዚ ኸሉ ዓበይቲ ጸጋታት 
እትውንን ብምዃና፡ ዓቢ ረብሓ ናይ 
ኣገልግሎታት ክትረክብ ተስፋ ዘለዋ 
ሃገር እያ። ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ 
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ እዩ። ከምቲ 
ኩልና ንፈልጦ ክሊማ ናይ ሃገርና 
ኣዝዩ ምቹእ እዩ። ክልተ ዓበይቲ 
ወደባትና፡ ደሴታትናን ማርሳታትናን 
ከምኡ’ውን ክሳብ 1200 ኪሎሜተር 
ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕርና እውን 
ንቱሪስት ዝስሕብ ዓቢ ትዕድልቲ እዩ። 
ስለ’ዚ ኤርትራ፡ ማእከል ስሕበት ጽላት 
ኣገልግሎታት ክትከውን እትኽልእ 
ምችእቲ ሃገር እያ። ብተወሳኺ፡ 
እዚ ከባቢ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ-ጥንቲ 
ርኽበታት ዘለዎ ከምኡ’ውን መፈጠር 
ወዲ-ሰብ ምስ ምዃኑ ብግቡእ 
እንተድኣ ሰሪሕናሉ፡ ዝያዳ ንበጻሕቲ 
ክስሕብ ዝኽእል እዩ። ልዑል ሃገራዊ 
እቶት ክርከቦ ከምዝኽእል ድማ 
ዘጠራጥር ኣይኮነን።  
ምስ’ዚ ኣተኣሳሲርካ፡ ኣብ መጻኢ 

ኣብ ጽላት ኣገልግሎት ክዋፈር 
ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ይረኣየካ እዩ። 
በዚ መንጽር፡ ንብዙሓት ሰባት ናይ 
ስራሕ ዕድል ክፈጥር ዝኽእል እዩ። 
ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ብፍላይ እቲ ናይ 
ቊጠባ ኣገልግሎታትና እንተደኣ 
ተበራቢሩ፡ ህዝቢ ተጠቃሚ ጸጋታቱ 
ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። 

ሕቶ - ሜላታት ወይ መስርሓት ሕቶ - ሜላታት ወይ መስርሓት 
ኣወሃህባ ኣገልግሎታት ብኸመይ’ዩ ኣወሃህባ ኣገልግሎታት ብኸመይ’ዩ 
ዝካየድ?ዝካየድ?

ነዛ ሕቶ ብቐጥታ ቅድሚ ምምላሰይ፡ 
‘ባህርያት ኣገልግሎታት እንታይ 
እዮም’ ዝብል እንተንምልስ ጽቡቕ 
እዩ። ኣብ ዝኾነ ዝወሃብ ዓይነት 
ኣገልግሎታት ተሳታፍነት ሓደ ዓሚል 
ኣዚዩ ልዑል ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ። 
ኣብ ኣብያተ ኣገልግሎት ዝኾነ 
ዝሳለጥ ጉዳይ እንተደኣ ኣለካ፡ ናብ’ቲ 
ትኸዶ ዘለኻ ቤት ጽሕፈት ጥርዓንካ 
(ሕቶኻ) ሒዝካ ክትቀርብ ኢኻ። 
እቲ ትኸዶ ዘለኻ ቤት ጽሕፈት’ውን 
ሕቶኻ ርእዩ ከመስርሖ እዩ። ኣብ 
መወዳእታ ድማ፡ ኣመስሪሑ ክውድኦ 
እዩ። ስለ’ዚ ተሳታፍነት ናይ ዓሚል 
ኣሎ ማለት እዩ። ዋላ’ውን እንድሕር 
ኣብ ኣብያተ መዘናግዒታት ከይድካ 
‘ጸላም ማክያቶ’ እንተደኣ ኣዚዝካ፡ እቲ 
ክትግልገለሉ ደሊኻ ዘለኻ ባህጊ ኢኻ 
ትገልጽ ዘለኻ። ስለ’ዚ ተሳታፍነት 
ዓሚል ጽፉፍ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ 
ኣገዳሲ እዩ። ስለ’ዚ ኩሉ ግዜ እቲ 
ዓሚል ተዋሳኣይ ስለዝኾነ፡ እቲ ዝደልዮ 
ብልክዕ ክሕብረካ ይኽእል እዩ። ዋላ 
ኣብ ስነ-ምሕደራ ናይ ህቢ’ውን 
እተርኢና፡ እቲ ህዝቢ ናይ ማይ ጸገም 
እንተደኣ ኣለዎ፡ ነቲ ዘመሓድሮ 
ዘሎ ኣካል፡ ‘ናይ ማይ ጸገም ኣለና’ 
ብምባል ባዕሉ እቲ ህዝቢ ይዋሳእ እዩ። 
‘ንሕና እዝን እዝን’ዩ ዘለና? ንስኻ’ኸ 
እንታይ ክትገብር ትኽእል’?’ ብምባል 
ኩልኻ ተሓጋጊዝካ እቲ ኣገልግሎት 

ከም ዝዓቢ ክትገብር ትእኽል ኢኻ። 
ብሓፈሻ ተሳፍነት ዓሚል ልዑል እዩ። 
ካልኣይ፡ ከም ባህርያት ክንጠቕሶ 
እንኽእል፡ ኣገልግሎት ብሓባር’ዩ 
ዝውዳእ። እቲ ወሃቢ ኣገልግሎትን  
እቲ ተገልጋላይን ኣብ ሓደ እዋን 
እዮም ዝዋስኡሉ። ሓንሳብ እቲ 
ኣገልግሎት እንተደኣ ጀሚሩ’ሞ፡ 
ዓሚል ምስ ዘይጥቀመሉ፡ ባኺኑ እዩ 
ዝተርፍ። ንኣብነት፡ መምህር ኣብ 
ቤት ትምህርቲ እንተደኣ ወፊሩ’ሞ 
ተማሃሮኡ እንተ ዘይመጺኦሞ፡ ክምህር 
ኣይክእልን እዩ። ኣገልግሎት ክወሃብ 
እንከሎ፡ ምስኡ ድማ፡ እቲ ተገልጋላይ 
ክህሉ ስለዘለዎ ብሓባር ዝዋስኡሉ 
እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። እዚ 
ኣገልግሎታት’ዚ ክኽዘን ስለዘይክእል፡ 
ወሃቢ ኣገልግሎት በይኑ ኣፍርዩ ብዘይ 
ተገልጋላይ ኣገልግሎት ዝህበሉ ስራሕ 
ኣይኮነን። እቲ ናይ ኣገልግሎት ዝዓበየ 
ጸገሙ እዚ ስለዝኾነ፡ መታን ከይባኽን 
ብሓባር’ዩ ዝሰላሰል። እቲ ዝወሃብ 
ምኽርታት’ውን ኣብ እዋኑ እንተዘይ 
ተሰሪሑሉ፡ ብዘይ ፍረ እዩ ዝተርፍ። 
ምኽንያቱ እዞም ኣገልግሎታት 
ዝጭበጡ ስለዘይኮኑ። 

ሕቶ - ከመይ ማለት’ዩ?ሕቶ - ከመይ ማለት’ዩ?

ንኣብነት፡ ‘ኣገልግሎት ምኽሪ’ 
ኣይጭበጥን’ዩ። ንሓደ ሓኪም 
ሕማምካ ምስ ሓበርካዮ፡ ‘እዝን፡ እትን’ 
ግበር ይብለካ። ኣብዚ፡ ነቲ ምኽሪ 
ኢኻ ኣብ ሓንጎልካ ተስርጾ እምበር፡ 
ምሳኻ ሒዝካዮ ትኸይድ ዝጭበጥ 
ነገር ኣይኮነን። ስለ’ዚ ንዘይጭበጥ 
ኣገልግሎት ሓደ ካብ’ቲ ፍሉይ ዝገብሮ 
ነገር እዚ እዩ። ሓደ ተገልጋላይ ‘ጸገም 
ኣለኒ’ ምስ በለ፡ ነታ ጸገሙ ኢኻ 
ትፈትሓሉ። ብኣ ድማ፡ ተገልጊሉ 
ይኸይድ። ባህግታትን ጠለባትን ናይ 
ህዝቢ ማእለያ የብሎምን። እዞም ማእለያ 
ዘይብሎም ጠለባት ከኣ፡ ከከም’ቲ 
ዝመጽዎ ኢኻ ተአንግዶም። ንኣብነት፡ 
ሕማም ሰዓል ዘለዎ ሰብ ናይ ጨጐራ፡ 
መስበርቲ ዓጽሚ ንዘለዎ ሰብ ድማ ናይ 
ኲሊት መርመራ ኣይትገብረሉን ኢኻ። 
ዝግብኦ ኣገልግሎት ኢኻ ክትህቦ ዘለካ። 
ብኸምዚ’ዩ እቲ ዝድለ ናይ ኣገልግሎት 
ዕጋበት ክፍጠር ዝእኽል። ነዚ ንምግባር 
ድማ፡ ናይ ተገልጋላይ ጠለባት ከማልእ 
ዝኽእል ኣገልግሎታት’ዩ ክቕረብ 
ይግባእ። ወሃብቲ ኣገልግሎት ከኣ 
ድሉዋት ክኾኑ ኣለዎም። 

ሕቶ - ሓደ ኣገልግሎት ክወሃብ ሕቶ - ሓደ ኣገልግሎት ክወሃብ 
እንከሎ፡ ክማልኡ ዘለዎም ነገራት እንከሎ፡ ክማልኡ ዘለዎም ነገራት 
እንታይ እዮም? ብሓፈሻ መሰረታውያን እንታይ እዮም? ብሓፈሻ መሰረታውያን 
ባእታታት ኣገልግሎት ዝበሃሉኸ?ባእታታት ኣገልግሎት ዝበሃሉኸ?

መጀመርታ፡ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ 
ሜላ ክህልወና ኣለዎ። እቲ ሜላ 
ኣገልግሎታት፡ ‘እንታይ ኢና ክንህብ 
ዘለና? እቲ ዓሚልና ክመጽእ እንከሎኸ 
እንታይ’ዩ ከማልእ ዘለዎ? ዘለና 
ትሕተ ቅርጺኸ እንታይ ይመስል? 
እዘን ሕቶታት እዚአን ኩለን ክህልዋ 
ኣለወን። እንታይ ዓይነት መስርሓት 
ምስ ሓለፈ’ዩ መወዳእታ ሓደ 
ተጠቃማይ ዝደልዮ ኣገልግሎት ክረክብ 
ዝኽእል ብደቂቕ ክንፈልጦ ዝግባኣና 
ነገራት እዩ። ብሓፈሻ፡ እቲ  ዝወሃበሉ 
ቦታን መሳለጥያን ንኽንደይ ዝኣክል 
ዓቕሚ’ዩ ኣገልግሎት’ዩ ክህብ ዝኽእል። 

እቲ ስራሕ ብኸመይ’ዩ ክኸይድ ? ኣብ 
ኣወሃህባ ናይ’ቲ ኣገልግሎት በብሓደ 
እንተደኣ ርኢናዮ ‘በየን ይጅምር፡ 
ኣየናይ ይስዕብ፡ መን የመስርሖ፡ 
ድሓርከ ኣበይ ይውድእ’ ዝብል ሓደ 
ካብ’ቲ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት 
ክህሉ ዘለዎ መስርሕ ውጥናት እዩ። 
ቦታ ኣገልግሎት ክትድኵን እንከለኻ 
ከኣ፡ ንተገልጋላይ ዝምችእን ዝጥዕምን 
ክኸውን ኣለዎ። ነቲ ኣገልግሎት 
ክትነድፎ እንከለኻ እንተደኣ ፋሕ 
ዝበለ ኮይኑ፡ ንስራሕ ምቹእ ኣይኮነን። 
ስለ’ዚ እቲ ተገልጋላይ፡ ነቲ ዝወሃቦ 
ኣገልግሎት ክዓግበሉ እንተደኣ ኮይኑ 
ንዕኡ ብዝምጥን ኣገባብ ክቐርበሉ 
ኣለዎ። መንግስቲ ዕዉት ማሕበራዊ 
ኣገልግሎታት ንምንጋስ ዝገብሮ 
ዘሎ ጻዕርታት ድማ ሓደ ኣብነት 
ናይ’ዚ እዩ። ንተገልጋላይ ኣብ’ታ 
ንዕኡ እትጥዕሞ ማእከል ኣገልግሎት  
እንተደኣ ቀሪብካሉ ዘሸግር ኣብነት 
የብሉን። ተገልጋላይ ድማ፡ ምቹእ 
ሂወት ይመርሕ ማለት’ዩ። ስለዚ’ዩ 
ድማ፡ ኣብ ዝኾነት ዓዲ ክሊኒክ፡ ቤት-
ትምህርቲ፡ ምምሕዳር፡ መጐዓዝያ፡ 
ጽሩይ ዝስተ ማይ.... ንኽዋደደላ ዝጸዓር 
ዘሎ። ኣብ’ዚ ከይተጠቐሰ ክሓልፍ 
ዘይብሉ ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ድማ እቲ 
ዝወሃብ ኣገልግሎት ንኽንደይ ዝኣክል 
ብዝሒ ህዝቢ’ዩ ዝቕረብ ዘሎ ዝብል 
እዩ። እንተደእ ንሓደ ሽሕ ህዝቢ 
ኢልካ መጢንካ ሰሪሕካዮ’ሞ እቲ 
ተገልጋላይ ግን ዓሰርተ ሽሕ ኮይኑ 
ትርጉም የብሉን። ቁጽሪ ተጠቃማይ 
ኣብ ግምት ብምእታው’ዩ ክቕረብ 
ዘለዎ። ተጠቃማይ ውሑድ፡ እቲ 
ዝቐረብካዮ ኣገልግሎት ከኣ ምስቲ 
ብዝሒ ዘይመጣጠን ዓቢ እንተኾይኑ፡ 
እቲ ኣገልግሎት ባኺኑ ይተርፍ ኣሎ 
ማለት’ዩ። ስለ’ዚ፡ ሓደ ኣገልግሎት 
ክውጠን ከሎ፡ እዞም ዝበልናዮም 
ኣዕኑድ ክርስዑ ዘይግብኦም እዮም 
ክብል እኽእል። ሓደ ኣገልግሎት 
ክወሃብ እንከሎ፡ ነቲ ተጠቓሚ 
ብዘማእከለ ኣገባብ’ዩ ክትግበር ዘለዎ።

                  ይቕጽል                  ይቕጽል

ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ-ሃለቃ)

ቃለ-መሕትት

ሎሚ ኣብ ERIS-TV
ሰዓት    መደብ 
12፡00   ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55   ጩራ ጥዕና
13፡30   ዜና (ዓረብ)
13፡40   ለሰ ስፖርት
15፡30   FISLM
16፡40   ፍረ ጻዕሪ
17፡00   ዜና (ትግርኛ)
17፡15   ደርፊ
17፡30   ዜና (ዓረብ)
17፡40   ዶክመናሪ
18፡35   ሰሙናዊ ፍጻሜታት ስፖርት
19፡25   ሃሎ ቆልዑ
20፡00   ዜና ትግረ
20፡15   ሄራር
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   እንዳ ዝማም
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡10   መደብ ቆላሕታ
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ

ኣብ መንጎ ከሰስቲ ወረ/ነፍ ሮበርቶ ደሲና 
1.ኣማኒኤል ደሲና+1ን ተኸሳሲት ወ/ሮ 
ኢለን ሰለሙን ወ/ማርያምን ዘሎ ናይ ሲቪል 
ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሳሲት ኣድራሸአን ክፍለጥ 
ስለዘይተኻእለ፡ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ተጸዊዕን ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረባ። 
እንተዘይቀሪበን፡ ጉዳየን ኣብዘየለዋሉ ክረአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ስዒድ መሓመድ ሓጎስ ምባል ተሪፉ፡ ሲዒዳ 
መሓመድሓጎስ በሺር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ 
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።

ደርጃ ኣስመላሽ እምባየ ምባል ተሪፉ፡ ኣዳም 
ኣስመላሽ እምባየ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ 
1ይ ቤ/ፍ 5ይ መጋባእያ ቁ.39 ይቕረብ።

ብ/ፍ/በ መሰል ኣቶ መብራህቶም ዑቕባይ 
ገብረሚካኤል፡ ብ/ፍ/በ/ዕዳ 1. ወ/ሮ ኣልማዝ 
ገብረማርያም ሃይለ 2. ኣቶ ሰሚር ናስር 
መሓመድስዒድ ንናይ ፍጻመ ዝምልከት ክሲ 
ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.37 ቅረቡ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ኣቶ ስምኦን ተኽለማርያም፡ ኣሞይ ትኳቦ 
ይሕደጎ ደርማስ ስለዝዓረፈት፡ ውላድ 
ስለዘይብላ ንበዓል-ቤታ ስኞር ላንቸሎተ 
ኣብርሃም ወራሲኣ ምዃኑ፡ ኣነ ምስ 15 
ተተካእቲ መዋርስተይን ምስ 6 ኣሕዋታ 
ጥራይ ድማ ናይ ሰብኣይ ኣሞና ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቲራቨሎ

ወ/ሮ ኣብርሀት ገብረመስቀል ገ/ገርግሽ፡ 
በዓል-ቤተይ ተኽለ ኣርኣያ ሽማንጉስ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ 
ያሬት ሰለሙን ተኽለሚካኤል፡ ኣቦይ 
ሰለሙን ተኽለሚካኣኤል ገብረመድህን 
ስለዝዓረፈ፡ ከምኡ’ውን ዓባየይ ነ/ሄር ለተዝጊ 
ክፍለየሱስ ቀላቲ ስለዝዓረፋ፡ ኣነ ምስ 3+ 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ኣቶ ዮውሃንስ ፍቕረ ሓድጉ ብወኪል ኣቶ 
ቦኽረ ሃብታይ ደበሳይ ኣቢሉ፡ ኣደይ ወ/ሮ 
እዝግሃርያ ተኽለ ግርመ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 1ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ከሳሲ ኣቶ ጸሃየ ምስግና ጊላዝጊ፡ ተኸሳሲ ኣቶ 
ኢብራሂም ሳልሕ መሓመድ ስዒድ ናይ 
ቻርጀር ብሽክለታ ስም ምትሕልላፍ ክሲ 
ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሕምብርቲ

ኣቶ ተኽለ ተስፋይ ገብረእየሱስ፡ ሓፍተይ 
ምልእተ ተስፋይ ገብረእየሱስ ስለዝዓረፈት፡ 

ኣነ ምስ 1ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን4/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ዓዲ ሽማግለ

ወ/ሮ ሜሪ ሳሙኤል ንርኣዮ፡ ዓባይና 
ለተመድህን ባይሩ ሃብቱ ስለዝዓረፈት፡ ንሕና 
4 ደቂ ወዳ ንኣቦና ስዉእ ሳሙኤል ንርኣዮ 
ዓንደ ተኪእና ወረስታ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓውሲ 
ከተማ ማይ ዕዳጋ

ኣቶ ሰመረ መብራህቱ ገብረመስቀል፡ ኣዴና 
ብርኽቲ ቦኽረድንግል ገብራት ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን8/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓደውሒ

መድህን ገብረዮውሃንስ መንገሻ፡ በዓል-ቤተይ 
ኮ/ል መንግስትኣብ ወዘነ ገብረማርያም 

ስለዝተሰወአ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣነ ምስ 4 ደቅና ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ምነ

ብሪ ያቆብ ዑቕባዝጊ፡ በዓል-ቤተይ ማሓሪ 
በራኺ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 12 ደቁ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ወ/ሮ ሂወት እምሃጽዮን ተኽለ፡ በዓል-ቤተይ 
ሓይለኣብ ስዩም ሰመረ ስለዝተሰወአ፡ 7 ደቁ 
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ

ብርሃነ ብላታ ወልደገብሪኤል ምባል ተሪፉ፡ 
ብርሃነ ገብረሚካኤል ወልደገብሪኤል ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ

ብፍርዲ በዓልቲ መሰል ወ/ሮ ምሕረት ኣብራሃምን ብፍርዲ በዓል ዕዳ ኣቶ 
ገብረመስቀል ገብረእየሱስን ኣብ ዓዲ ሰብዓ ምም/ዓዲ ቀምሾ ምም/ን/ዞባ ዓረዛ 
ዝርከብ ገዛ ክማቐልዎ ስለ ዘይከኣሉ፡ እዚ ዝተጠቕሰ ገዛ ብኽኢላ 315,489.60 
(ሰለስተ ሚእትን ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕን ኣርባዕተ ሚእትን ሰማንያን ትሽዓተን 
ናቕፋን ሱሳ ሳንቲምን) ስለዝተገመተ፡ ኣብ ኣስታት 945 ት/ሜ ዝተደኮነ ተራ ገዛ 
ኮይኑ ሰለስተ ቀንዲ ክፍልን ሓደ ክሽነን ሓደ ዓይኒ ምድሪ ናይ ማይ ባስካን ምስ 
ካንቸልኡ ዝሓዘ ብሓራጅ ክሽየጥ ስለ ዝተኣዘዘ፡ ኣብዚ ሓራጅ ክወዳደር ዝደሊ ሰብ 
ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ ሓሙሽተ መዓልታት ጀሚሩ ናይ’ቲ ክወዳደረሉ ዝደሊ 
መጠን ገንዘብ ዋጋ ብምጥቃስ፡ ኣብ ዝተዓሸገ ፖስታ ብምግባር ኣብ ቤት ጽሕፈት 
ፈጻሚ ፍርዲ ዞባ ደቡብ መንደፈራ ኣብ ዝተዳለወ ዕጹው ሳንዱቕ የእቱ። ኣብዚ 
ናይ ዕለት ሓራጅ ናይ ዝተዋህበ ግምት ዋጋ ገንዘብ ሓደ ርብዒ ብስም ፈጻሚ 
ፍርዲ መንደፈራ ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ጨንፈር ዓዲ ወግሪ c.p.o ብምቕራብ 
ወይ ናይ ባንክ ቡክ ብምሓዝ ክወዳደር ይኽእል።

ዕለት ሓራጅ፦16/03/2023
ሰዓት ሓራጅ፦9፡00-10፡00

ቦታ ሓራጅ፦ፈጻሚ ፍርዲ ዞባ ደቡብ መንደፈራ

ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ካብ 1 ጥሪ 2023 ጀሚሩ ልሙድ ክራይ መሬት፡ 
ክራይ መደብ ዕዳጋ፡ ግብሪ ገዛ ከምኡ’ውን ኣገልግሎት ጽሬት (ወዘተ) ከኽፍል 
ከምዝጀመረ እናዘኻኸርና፡ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዘይተኸፍለ ዕዳ ዘለኩም 
ወነንቲ ገዛውቲ፡ ብግዝያዊ ዝተመራሕኩም ትካላት፡ ሕርሻ፡ ስታላታት፡ መደብ 
ዕዳጋታት፡ ናይ መንግስቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት፡ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪታትን 
ኣብያተ ትምህርትን ወ.ዘ.ተ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ጨንፈር 
ኣታዊታት ቁጽሪ 19 ቀሪብኩም ክትከፍሉ ነተሓሳስብ። 
ዝምልከተኩም ከፈልቲ ግብርን ኣገልግሎትን ኣብ እዋኑ እንተዘይከፊልኩም፡ 
ንዝስዕብ መቕጻዕቲ ሓላፍነትኩም ምዃኑ ደጊምና ነዘኻኽር።

ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ምስጋና

ብሞት ኣዝየ ዘፍቅሮ በዓል ቤተይ ኣቶ 
ተወልደብርሃን በራኺ ገብረ (ሰራሕተኛ 
መንገዲ ኣየር ኤርትራ ነበር) ዝተሰመዓኒ 
መሪር ሓዘን እናገለጽኩ፣ ኣብ ዓዲመርዓዊ 
ዘቃበርኩምና፡ ገዛና ብምምልላስን ካብ 
ውሽጥን ወጻእን ብተሌፎንን ዘጸናናዕኩምና 
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና፡ 
ምስጋናና ነቕርብ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ትብለጽ ሃብተ ምስ 
ደቀይን ምሉኣት ስድራቤትን

ምስጋና

ብሞት በዓል ቤተይ፡ ኣቶ ወልደሚካኤል 
መንግስትኣብ ተስፋእንድሪያስ፡ ዝተሰመዓና 
መሪር ሓዘን እናገልጽና፣ ኣብ ጻዕዳ እምባ፡ 
ን/ዞ/በሪኽ ዘቃበርኩምናን፡ ኣብ ግዜ ሕማሙ 
ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻኢን 
ቴለፎን ብምድዋልን ዘጸናናዕኩምናን ናይ 
ሓዘንና ተኻፈልቲ ዝኾንኩምን ኩሉኹም፡ 
የቐንየልና፡ ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና 
ምስጋናና ነቕርብ። ሓዘንና ከምዝዓጸና ድማ 
ንገልጽ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ጸሃይነሽ በርሀ ምስ ምሉኣት ስድራ-ቤት።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ
 ከተማ ደቀምሓረ

ወ/ሮ ኤደን ሃይሉ ኣልኣዛር፡ በዓል-ቤተይ 
ዮሴፍ ኣማኑኤል ተስፋማርያም ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ምስ 1ጓሉ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ዮዲት በርሀ ሃብተማርያም፡ ወለደይ 
በርሀ ሃብተማርያም ትኩእን ዑቕባ 
ገብረመስቀል ዘርኣይን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲቶም ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ተሰነይ

ወ/ሮ መርየም እድሪስ፡ ስም ወደይ ሳምር 

ዓብደላ ምባል ተሪፉ፡ ሳምር ኣድም ዓብደላ 
ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ናጽነት ገብሩ ባይረ ምባል ተሪፉ፡ ቅሳነት 
ገብሩ ባይረ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ድቢ 
ን/ዞባ ጸሮና

ፋጡማስቲ ኣሕመድ ዑስማን፡ በዓል-ቤተይ 
ዑመር መሓመድ ሳልሕ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ብስም ወረስቲ ወ/ሮ ትበርህ ርእሶም ተወልደ ነ/ፍ ኣፈወርቂ ተስፋዮውሃንስ 
ተስፉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/ከባቢ ጎዳይፍ ፕሎት 64. ፓርሰል H ዚፕ ኮድ 
1A713 ጎደና ብሕል713-10 ቁ.ገዛ 36 ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ብሚኒስትሪ 
መሬትን ማይን ኣከባብን ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ምስክር ዋንነት መለለይ ቁጽሪ 
ንብረት 1BRASM002436/0 ዋንነት ዝተረጋገጸ ናብ ወረስቲ ከመሓላልፎ 
ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት 
ፍርዲ መአገዲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን 
የቕርብ። ዝቃወም እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጅናል ሰነዳተይ ኣቕሪበ ናብ ስም 
ወረስቲ ከመሓላልፍ ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ትብርህ ርእሶም ተወልደ+3

ኣብ ኣስመራ ከተማ ምም/ከ/ማእከል ከተማ ጎደና ዓዲ ዃላ (ጎደና ኣኽሱም ነበር) 
ቁ.ገዛ 73A ፕሎት 20 ዝርከብ ካብ ኮሚሽን ኣባይቲ ኤርትራ ብቁ/ወ/ም/116696 
ብመወከሲ ቁ.127177 ዋንነቱ ብስም ወራሲት ነፍ/ኣቶ ገብረስላሴ ተግባሩ ዳንግሽ 
ወ/ሮ ኣዜብ ኪዳነ ገብረስላሴ ተመዝጊቡ ዝተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ 
ዝሸጥኩዎ ስለዝኾነ፡ ስም ዋንነት ናይዚ ገዛ ናብ ስም ዓዳጊ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ 
ዝቃወም እንተሎ እዚ ምልክታ ካብ ዝተቓልሓሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 
መዓልቲ ስልጣኑ ካብ ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ ናብ ክፍሊ ፓብሊክ ኖታሪን ሃገራዊ 
ካዳስተርን የቕርብ። እንተዘይኮይኑ፡ ዝቃወም ከምዘየለ ተፈሊጡ፡ ስም ዋንነት ናይዚ 
ንብረት ናብ ስም ዓዳጊ ከመሓላልፎ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ምዃነይ 
እሕብር።

ወ/ሮ ኣዜብ ኪዳነ ገብረስላሴ

ኣቶ ኪዳነ ወልደስላሴ ሕድረሚካኤልን ወ/ሮ ዘውዲ ክፍለዮውሃንስ ባህታን 
ዝተበህልና ሕጋውያን ሰብ ቃል ኪዳን፡ ንብረትና ዝኾነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት/ገዛ 
ኣብ ዞባ ደቡብ ን/ዞባ ሰገነይቲ ፕሎት 6 ቁ.ፓርሰል/ዞን 02 ፓርሰል 1፡ ከባቢ ዚፕ 
ኮድ ማይ-ፊት ዝርከብ፡ ኣብ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ቤት ጽሕፈት 
ካዳስተር ብዕለት 20/12/2017 ብመለለይ ቁ.ንብረት 4፡00920 ብስምና ዝተመዝገበ 
ገዛ፤ ብዕለት 06/2/2023 ንማሕበር ደናግል ደቂ ቅድስቲ ሃና ስለ ዝሸጥናለን’ሞ 
ናብ ስመን ምትሕልላፍ ክንገብረሉ ስለ ዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ መአገዲ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ  
ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ። 

ኣቶ ኪዳነ ወልደስላሴ ሕድረሚካኤልን +1

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ

ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ. ንምፍላጥ 
ናብ ሃገርዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት 
ምኽሪ ብተሌፎን ደውሉ።

ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ንግሆ 
8፣00-12፣00 ቅ.ቀትሪ ምሸት ድማ ካብ 2፣00 

– 6፣00 ድ.ቀትሪ ብቁ. ስልኪ 110179 ደውሉ።

ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፣ E-Mail; bidhonational@gmail.com

ስቕታ ጎዳኢ እዩ ደውሉ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!  



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
21 ለካቲት 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.149

ቲራቮሎ ከይተሳዕረት ዘውዲ ሻምፕዮን ደፊኣኣብ መንጎ 13 ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን 
ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ክካየድ 
ዝጸንሐ ውድድር፡ ብሰንበት 19 ጥሪ ብርክት 
ዝበሉ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣብ ዝተረኽቡሉ 
ብውዕዉዕ መንፈስ ብዓወት ምምሕዳር ንኡስ 
ዞባ ቲራቮሎ ከም ዝተዛዘመ ህዝባዊ ርክባት 
ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ሓቢራ።
ናይዚ ናይ መዛዘሚ ዕለት ጸወታ፡ ብናይ 

ደረጃ ግጥም ሰዓት 1፡30 እዩ ኣብ መንጎ 
ደንደንን ማይተመናይን ዝተኻየደ ግጥም 
ፈሊሙ። ደንደን ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ መበል 
13 ደቒቕ ካብ ሜሮን ተኽለጋብር ብዝረኸበታ 
ሸቶ ንዕረፍቲ 1ብ0 እያ መሪሓ ወጺኣ። ድሕሪ 
ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ’ውን፡ ደንደን 
ኣብ መበል 60ን 21ን ደቓይቕ ብመንገዲ 
ውቅያኖስ ፍስሃየ ክልተ ሸቶታት ብምውሳኽ 
ነቲ ግጥም 3ብ0 ክትዕወተሉ ክኢላ ኣላ።
ስዒቡ እቲ ልዑል ግምት ዝተዋህቦ ግጥም 

ቲራቮሎን መረብ ሰቲትን እዩ ተኻዪዱ። 
እዚ ጸወታ ናይ ፍጻመ ብምንባሩ፡ ተጻወትቲ 
ክልቲአን ጋንታታት ሓያል ተወዳዳርነት 
እየን ኣርእየናሉ። ቲራቮሎ ቅድሚ ዕረፍቲ 
መሪሕነት ከትሕዛኣ ዝኽእላ ዕድላት ረኺባ’ኳ 
እንተነበረት፡ ቀዳማይ 45 ደቓይቕ ግን ብዘይ 
ሸቶ 0ብ0 እዩ ተወዲኡ። 
ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ’ውን መሳጥን 

ቅልጡፍን እዩ ነይሩ። ብፍላይ መረብ ሰቲት 
መስመር መጥቃዕታ ኣሐይላ እያ ኣትያ። 
ቲራቮሎ ከኣ ንዝመጻ ዝነበረ መጥቃዕቲ 
ብዝግባእ ከተምክኖ ክኢላ እያ። ይኹን’ምበር 
ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይምንባሩ፡ ክልቲአን 
ጋንታታት ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ እየን 
ኣምሪሐን። ቲራቮሎ ድማ ንዝተወሃብኣ 
ዕድላት ብዝግባእ ኣብ ሰኪዐት ስለ ዘንበረተን፡ 

4ብ3 ብምዕዋት ዘውዲ ሻምፕዮን ደፊኣ።
ኣብ መወዳእታ፡ ዕዉታት ዝተዳለወሎም 

ናይ ዋንጫ፡ መዳልያን ገንዘብን ሽልማታት 
ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ምምሕዳር ዞባ 
ማእከልን ኣካየድቲ ስፖርትን ተቐቢሎም።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ሻምፕዮን ጋንታታት 

ካልኣይ ዲቪዥን ዞባ ማእከል፡ ደንደን ሳልሳይ 
ደረጃ ብምሓዝ ነሓስ መዳልያ ክትወስድ ከላ፡ 
መረብ ሰቲት ድማ ካልኣይ ደረጃ ብምውጽኣ 
ብሩር መዳልያን ናይ ጠባይ ዋንጫን ዓቲራ 
ኣላ። ነዚ ሻምፕዮን ብዘይ ተሰዓርነት ዝወደኣቶ 
ቲራቮሎ ድማ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን 
ተሸሊማ ኣላ። ኣብዚ ውድድር 10 ሸቶታት 
ዘመዝገበ ኣጥቃዓይ መረብ ሰቲት ዳኒኤል 
መሓሪ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ተባሂሉ’ውን 
ናይ መዳልያን ገንዘብን ሽልማት ክቕበል 
ክኢሉ’ዩ። ነዚ ናይ ፍጻመ ጸወታ ዝዳነዩ ከኣ 
ናይ ኣፍልጦ ሽልማት ተዓዲሎም።

ሄኖክ መሊሱ ደሚቑሎሚ ዓመት ንመበል 15 ግዜኡ ዝካየድ 
ዘሎ ዙር ሩዋንዳ’፡ ብሰንበት 19 ለካቲት 
ብወግዒ መጋረጃኡ ቀንጢጡ። ኣብዚ 
ብሰንበት ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ ናይዚ 
ውድድር፡ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 
ምስ ቀዳሞት 10 ዕዉታት ምእታዎም ከኣ 
ፍሉይ ኣርእስቲ ክሰርሑ ክኢሎም እዮም።
ኣብዚ 115.6 ኪሎሜተር ዝሸፈነ ቀዳማይ 

መድረኽ ሻምፕዮን ኣፍሪቃ 2023 ኤርትራዊ 

ተቐዳዳማይ ሄኖክ ምሉብርሃን ሳልሳይ ደረጃ 
ክሕዝ ከሎ፡ ዩኤል ሃብትኣብ ሓሙሻይ፡ 
ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ከኣ ዓስራይ ተርታ 
ብምሓዝ’ዮም ውድድሮም ፈጺሞም። 
ነዚ ውድድር፡ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ 

ኩክ ስቴፕ ቬሮን ኤታን ክዕወተሉ ከሎ፡ 
ናይ ክለብ ቶታል ኢነርጂ ጃኔየር ኤሚለን 

ከኣ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። እዚ ብሓያል 
ቅጽበታዊ ውድድር ዝተዛዘመ መድረኽ፡ 93 
ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 41.8 ኪሎሜተር 
እናተሓንበቡ እዮም ወዲኦሞ። ኣብዚ 
ውድድር ኩሎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 
ዝኾነ ግዜ ከይከሰሩ’ዮም ውድድሮም 
ፈጺሞም ነይሮም።
ብመሰረት ናይ ቀዳማይ መድረኽ ውጽኢት፡ 

ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ዩኤል ሃብተኣብ ኣብ 
ናይ መንእሰያት ውድድር ካልኣይ ተርታ 
ክሕዝ ክኢሉ ነይሩ’ዩ። ኣብ ናይ ትማሊ ካልኣይ 
መድረኽ ከኣ፡ ንብሉጽ መንእሰይ ተቐዳዳማይ 
ትወሃብ ሰማያዊ ማልያ ለቢሱ’ዩ ተወዳዲሩ። 
እዚ ትስፉው ተቐዳዳማይ፡ ዝሓለፈ ዓመት 
ኣብ ግብጺ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፕዮን ቅድድም 
ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣብ ናይ ጁኒየር ውድድር 
ዘውዲ ሻምፕዮን ከም ዝደፈአ ኣይርሳዕን። 
ንኽልተ ዓመት ኣከታቲሉ ዘውዲ ሻምፕዮን 

ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ዝደፈአ ሄኖክ 
ምሉብርሃን፡ ኣብዚ መድረኽ ብዘርኣዮ ብሉጽ 
ብቕዓትን ውጽኢትን ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ 
ተቐዳዳማይ ብምዃን ቀጠልያ ናይ ክብሪ 
ማልያ ተዋሂቡ’ዩ።

በዚ ኸኣ፡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 
ኣብዚ ናይ ትማሊ ካልኣይ መድረኽ፡ ክልተ 
ናይ ክብሪ ማልያ ሒዞም’ዮም ውድድሮም 
ኣካይዶም። እዚ ካልኣይ መድረኽ ካብ 
ቀዳማይ መድረኽ ዝሓሸ ዓቐብ ዝነበሮ 
ኮይኑ፡ 132.9 ኪሎሜተር ርሕቀት ድማ’ዩ 
ሸፊኑ።
 ኣብዚ መድረኽ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ 

ሄኖክ ምሉብርሃን ሓያል ናይ ቅጽበታዊ 
ውድድር ዓቕሙ ብምንጽብራቕ፡ ካልኣይ 
ተርታ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሙ ኣሎ። 
ኣብዚ ብቕጽበታዊ ውድድር ዝተወደአ 
ካልኣይ መድረኽ፡ እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ 
ኩክ ስቴፕ ቬሮን ኤታን እዩ ደጊሙ 
ተዓዊቱሉ። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ 
ዳዊት የማነ መበል 16፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 
መበል 20፡ መትከል እዮብ ከኣ መበል 26 
ተርታ ክስርዑ ከም ዝኸኣሉ ተፈሊጡ ኣሎ። 
እዞም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ፡ ዝኾነ 
ግዜ ከይከሰሩ’ዮም ነዚ መድረኽ ምስ ዓባይ 
ጉጅለ ኮይኖም ወዲኦሞ።
 ብመሰረት ናይ ክልተ መድረኻት 

ውጽኢት፡ ሄኖክ ምሉብርሃን ኣብ ናይ ግዜ 
ውድድር ብዘይ ዝኾነ ናይ ካልኢት ፍልልይ 
ካልኣይ ተርታ ክሕዝ ከሎ፡ ኣብ ናይ ዓቐብ 

ውድድር ከኣ ራብዓይ ተርታ ተሰሪዑ 
ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ 
ኤርትራ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ እውን ኣብ ናይ 
መንእሰያትን ናይ ግዜን ውድድር ዝኾነ ናይ 
ሰዓት ፍልልይ ከይገበረ ብተኸታታሊ ኣብ 
5ይን መበል 12ን ተርታ ተሰሪዑ ኣሎ።   
 ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ሩዋንዳ፡ 

ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሓሙሽተ 
ተቐዳደምቲ ማለት ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ 
ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፡ 
ዩኤል ሃብተኣብ፡ ሃገር ዓንደማርያምን ዓወት 
ኣማንን ክትውከል ከላ፡ ሄኖክ ምሉብርሃን፡ 
መትከል እዮብ፡ ዳዊት የማነን ናሆም ዘርኣይን 
ከኣ ምስ ጋንታታቶም ይወዳደሩ ኣለዉ። 
ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከም ሓለቓ 

ጋንታ መሪሑ ዝወዳደር ዘሎ ገዲም 
ተቐዳዳማይ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡ ኣብ 
2010 ነዚ ውድድር ተዓዊቱሉ ከም ዝነበረ 
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ 2019 መርሃዊ ቅዱስ፡ 
ኣብ 2020 ከምኡ’ውን ኣብ 2022 ከኣ 
ናትናኤል ተስፋጽዮን ዕዉታት ኮይኖም 
ምንባሮም ኣይርሳዕን። 
ዙር ሩዋንዳ፡ ሎሚ ሰሉስ ተረርቲ ዓቐብ 

ብዘለዎ 199.5 ኪሎሜተር ርሕቀት ብዝሽፍን 
ሳልሳይ መድረኽ ክቕጽል’ዩ።

ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ሂቡፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ፡ ካብ 
ኩለን ንኡሳን ዞባታት ዞባ ዓንሰባ ዝተዋጽኡ 
ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርክብዎም 30 
ኣሰልጠንቲ ናይ ካፍ ላይሰንስ “ዲ” ስልጠና 
ሂቡ። እቲ ስልጠና ካብ ዕለት 12 ክሳብ 
19 ናይዚ ወርሒ ንሸውዓተ መዓልታት 
ከም ዝተኻየደን፣ ብክልሰ ሓሳብን ግብሪን 
ተሰንዩ ብምኩራት ኢንስተራክተራት 
ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም 
ዝተዋህበን ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ኩዕሶ 
እግሪ ዞባ ዓንሰባ ሓቢሩ። 
 ኣብቲ ናይ መመረቕታ ዕለት ንሰልጠንቲ 

ወኪሉ ቃል ዘስመዐ መንእሰይ ሙሳ 
ዑስማን፣ ኣብዚ ስልጠና ንኹለን ንኡሳን 
ዞባታት ዝውክሉ ኣሰልጠንቲ ብምስታፎም 
ንምዕሩይ ዕብየት ኩዕሶ እግሪ እቲ ዞባ 
ዝህልዎ ኣወንታዊ ተራ ዕዙዝ ከም ዝኸውን 
ዘለዎ እምነት ድሕሪ ምግላጽ፣ ንወደብቲን 
ወሃብትን ናይቲ ስልጠና ምስጋንኡ ገሊጹ። 
ፕረዚደንት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ዓንሰባ 

ኣቶ ልኡልሰገድ ገብረምኪኤል ብወገኑ፡ እቲ 
ፈደረሽን ነዚ ስልጠና ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ 

ይጽበዮ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምብራህ፡ ነዚ 
ዕድል ዝረኸቡ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ 
ፍልጠት ኣብ ግብሪ ብምውዓል ኣብ ምዕባለ 
ኩዕሶ እግሪ እቲ ዞባ እጃሞም ከበርክቱ ከም 
ዝግባእ ኣዘኻኺሩ። 
ንመምሃራን ወኪሉ ቃል ዘስመዐ ኣሰልጣኒ 

ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝነበረ 
ኢንስትራክተር ብርሃነ ረዘነ፣ እዚ ስልጠና 
ክልሰ ሓሳብን ግብሪን ከም ዘጠቓለለ ድሕሪ 
ምብራህ፣ ሰልጠንቲ ንዘርእይዎ ድስፕሊንን 

ናይ ምምሃር ሸውሃትን መጒሱ። ሰልጠንቲ 
ነዚ ዝቐሰምዎ ስልጠና ኣብ ግብሪ ከውዕልዎን 
ክሰርሑሉን ድማ ተላብዩ። 
ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ መወዳእታ 

ቃል ዘስመዐ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ዞባ 
ዓንሰባ መንእሰይ ዓብደልወሃብ መሓመድዓሊ 
እውን፡ ኣብዚ ስልጠና ዝተሳተፉ ሰልጠንቲ ነቲ 
ዝጸንሖም ፍልጠትን ተመክሮን በዚ ኣብዚ 
ስልጠና ዝቐሰምዎ ስነ-ፍልጠታዊ ኣገባብ 
ብምድራዕ ዝያዳ ክሰርሑን፡ ነቲ ዝረኸብዎ 
ፍልጠት ናብ ካልኦት ከመሓላልፉን እቲ 
ዞባ ትጽቢት ከም ዝገብረሎም ድሕሪ 
ምሕባር፡ እዚ ናይ መጀመርታ እምበር 
ናይ መወዳእታ ከም ዘይከውን ኣረጋጊጹ። 
መንእሰይ ዓብደልወሃብ ብምቕጻል፡ ቀጻልነት 

ስልጠናታት ውሑስ ክኸውን ፈደረሽን 
እቲ ዞባ ብቑዓት ኢንስተራክተራት ኣብ 
ምስልጣን ካብ ሕጂ ኣትሒዙ ክሰርሕ ከም 
ዝግባእ ሓቢሩ።  
እቲ መደብ፡ ንሰልጠንቲ ምስክር ወረቐት 

ብምዕዳል ብዕለት 19 ለካቲት’ዩ ብዓወት 
ተዛዚሙ። እቲ ስልጠና፡ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ 
ዞባ ዓንሰባ ምስ ሃገራዊ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ 
ኤርትራ ብምትሕብባር’ዩ ወዲብዎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ማሕበር ደያኑ 

ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንንጥፈታቱ 
ድሕሪ ምግምጋም፡ ብሓድሽ ኣወዳድባን 
መደብ ስራሕን ንዓመተ ስፖርት 2023 
ኣካያዲት ኮሚተ ከምዝመረጸ ካብቲ ቦታ 
ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ሻምፕዮን ኵዕሶ ሰኪዐት ፈሊሙሻምፕዮን ጋንታታት ቀዳማይን ካልኣይን 
ዲቪዥን ጋንታታት ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ 
ማእከል፡ ብሰንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ 
ኣብ ሜዳ ቦቸፊላ ኣስመራ ፈሊሙ። ኣብ 
ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ጸወታ፡ ዕዳጋ ሓሙስ ንኤይ ኤስ ኤም 
140 ብ37 ኣብ ዝረተዓትሉ፡ ተጻዋታይ 
ናይ’ታ ጋንታ ንፍታሌም ምሕረትኣብ 19 
ሸቶታታት ብምምዝጋብ ጸብለል ኢሉ። 
ኣንጻር መጋጥምቱ ካሌብ ኤፍሬም እውን 20 
ሸቶታት ከቝጽር ክኢሉ’ዩ።

መደብ ጸወታ
ሻምፕዮንስ ሊግሻምፕዮንስ ሊግ

ሎሚሎሚ

ሰዓት 11፡00 ምሸት
ኢንትራኽት ፍራንክፈርት ምስ ናፖሊ

ሊቨርፑል ምስ ሪያል ማድሪድ

ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ቀዳማይ 
ዲቪዥን ውድድር፡ ደንደን እያ ኣብ ልዕሊ 
ዓርባዕተ ኣስመራ ብጸቢብ 27ብ23 ተዓዊታ። 
ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከኣ፡ ሜካ ንመኸተ 
54ብ46 ረቲዓታ ኣላ። ኣብዚ ግጥም፡ ተጻዋታይ 
ሜካ ናዝራዊ ሙልጌታ 18 
ሸቶታት ከቑጽር ከሎ፡ ናይ 
መኸተ ኣቤል ጋፍረ ከኣ 
15 ሸቶታት ብምቑጻር 
ጸብለል ኢሎም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ 

ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ 
ናይ ሳልሳይን ናይ ካልኣይን 
ዲቪዥን ናይ መዳለዊ 
ጸወታታት፡ ኣብ ናይ ደቂ 
ተባዕትዮ፡ ተስፋ ኤም ኤን 
ኤይ ንኣማዞን 35ብ16፡ 
ኣልጌን ንተስፋ ኤን ኤም 

ቢ 35ብ25 ክስዕረአን ከለዋ፡ ኣብ ናይ ደቂ 
ኣንስትዮ ከኣ፡ ተስፋ ኤን ኤም ኤይ ንዩንቨርስ 
18ብ15 ረቲዐንአን። ኣብዚ ግጥም፡ ናይ ተስፋ 
ኤን ኤም ቢ ተጻዋቲት ሰሰን ዳኒኤል 8 
ሸቶታት ከተቑጽር ክኢላ ነይራ።



ሓዳስ   ኤርትራ
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ብራዚል - ዝናብ ኣብ ህይወት ሰብ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱኣብ ክፍለ-ሃገር ሳኦ ፓውሎ - ብራዚል 
ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት 
ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን፡ ኣብ ልዕሊ 
ህይወት ሰብን ትሕተ-ቅርጺን ከቢድ 
ክሳራ ከምዘውረደ ሰብ-መዚ ናይ’ታ ሃገር 
ገሊጾም።
ብመሰረት’ቶም ሰብ-መዚ፡ በቲ ባህርያዊ 

ሓደጋ ኣብታ ክፍለ-ሃገር ብውሕዱ 36 
ሰባት ክሞቱ እንከለዉ፡ ካልኦት ብኣሽሓት 
ዝቑጸሩ ድማ ካብ መረበቶም ክመዛበሉ 
ተገዲዶም ኣለዉ።
ብዘይካ’ዚ፡ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዙሕ 

ኣባይቲ ክዓኑ እንከሎ፡ ቁጽረን ዘይተፈልጠ 
ተሽከርከርቲ ድማ ብውሕጅ ተወሲደን 
ኣለዋ። 

ሩስያ፡ ኣብ ልዕሊ 680 ዩክሬናውያን ክሲ መስሪታ
ሩስያ፡ ክሳብ ብገበናት ኲናት ዘሕትት 

ግህሰታት ፈጺሞም ኣብ ልዕሊ ዝበለቶም 
680 ሰብ-መዚ ዩክሬን ክሲ ከምዝመስረተት 
ኣፍሊጣ።
‘ታስ’ ዝተባህለ መንግስታዊ ኣገልግሎት 

ዜና ንዋና ሓላፊ መርመራ ገበን ሩስያ 
ብምጥቃስ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ዝዘርግሖ 
ሓበሬታ፡ ካብ’ቶም ብገበናት ኲናት 
ተኸሲሶም ዘለዉ ዩክሬናውያን፡ እቶም 
118 ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣባላት ሚኒስትሪ 
ምክልኻልን ከምዝዀኑ ገሊጹ። 
ኵሎም ክሱሳት ድማ፡ ነቲ ኣብ ግዜ ኵናት 

ከኽብሩዎ ዝግባእ ዝነበረ ኣህጉራዊ ሕጋጋት 

ልዕሊ 100 ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን 
ድማ፡ ኣብቲ ከባቢ ብጭቃ ተደብዮም ወይ 
ብውሕጅ ተዓጊቶም ክህልዉ ከምዝኽእሉ 
ንዝጠርጠሩዎም ነበርቲ ንምድሓን፡ ብነፈርቲ 
ዝተሰነየ ስርሒታት የካይዱ ኣለዉ። 
ኣመሓዳሪ ክፍለ-ሃገር ሳኦ ፓውሎ’ውን፡ 

በቲ ሓደጋ ዚያዳ ኣብ ዝተሃስያ ሽዱሽተ 
ከተማታት ን180 መዓልቲ ጸኒዑ ዝጸንሕ 
ህጹጽ ናይ ሓደጋ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። 
ፕረዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ድማ፡ 

ትማሊ ሰኑይ ኣብቲ ብኸቢድ ዝተጠቕዐ 
ከባቢታት ብምብጻሕ ንግዳያት ከምዘጸናንዐ 
ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። 

ኣብ ገለ ከባቢታት፡ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት 
ጥራይ ልዕሊ 600 ሚሊሜተር ዝዓቕኑ 
ዝናብ ከምዝወቕዐ፡ ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ 
ብራዚል ይሕብር። 
ኣብቲ ከባቢ ገና ብብርቱዕ ህቦብላ ዝተሰነየ 

ዝናብ ይቕጽል ብምህላዉ፡ ኣብ ላቲን 
ኣመሪካ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣብ 
ከተማ ሳንቶስ ዝርከብ ወደብ ክዕጾ ተቐሲቡ 
ኣሎ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ 

ኣብ ዝርከባ ክተማታት ክካየድ ተሓሲቡ 
ዝነበረ ካርኒቫላት፡ ብሰንኪ’ቲ ባህርያዊ ሓደጋ 
ከምእተሰረዘ ይግለጽ ኣሎ።

ብምጥሓስ፡ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ሩስያ 
ይዅን ሰላማውያን ሰባት ገበናት ኲናት 
ከምዝፈጸሙ ወሲኹ ሓቢሩ።
እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣብ መወዳእታ፡ 

እቶም ዩክሬናውያን፡ ብመሰረት ዓንቀጽ 
356 ናይ ገበናዊ ሕጊ ሩስያ ክሲ 
ከምእተመስረተሎም ድሕሪ ምጥቃስ፡ 138 
ካብኣቶም ብኣካል ኣብ ዘይተረኽብሉ 
መጋባእያ ከምእተኸሰሱ ኣረዲኡ። 
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሰብ-መዚ ዩክሬን 

እውን ብወተሃደራት ሩስያ ተፈጺሙ 
ዝበሉዎ ልዕሊ 70 ሽሕ ፍጻመታት ገበናት 
ኲናት መዝጊቦም ከምዘለዉ፡ ቤት-ጽሕፈት 

ኣኽባር ሕጊ ናይ’ታ ሃገር ገሊጹ። 
እንተዀነ፡ ክልተአን ሃገራት ነቲ 

ዝቐርበለን ዘሎ ምስ ገበናት ኲናት 
ዝተሓሓዝ ክሲታት በብወገን ይነጽግኦ 
ከምዘለዋ’ዩ ዝንገር። 
ሩስያ፡ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን 

ዝልእክኦ ዘለዋ ዝተፈላለየ ኣጽዋር፡ 
ንዕምሪ ናይቲ ደማዊ ኲናትን ንስቓይ 
ዩክሬናውያንን መሊሱ የናውሖ ከምዘሎ’ያ 
ትወቅስ።
ነዚ ሓቂ’ዚ ዝተገንዘቡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ 

ኣመሪካውያንን ነበርቲ ኣመሪካን፡ ዝሓለፈ 
ሰንበት ኣብ ከተማ ዋሺንግተን ድሕሪ 
ምትእኽኻብ፡ ምምሕዳር ጆ ባይደን ናብ 
ዩክሬን ኣጽዋር ምልኣኽ ደው ከብሎ 
ዝጽውዕ ሓያል ናይ ተቓውሞ ሰልፊ 
ከምዘካየዱ ይግለጽ ኣሎ። 
ብኻልእ ወገን፡ ፕረዚደንት ኣመሪካ 

ጆ ባይደን፡ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ኪየቭ - 
ርእሰ-ከተማ ዩክሬን ሃንደበታዊ ምብጻሕ 
ከምዘካየደ፡ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን።
እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ ምስ ዩክሬናዊ 

መዘናኡ ቮሎድሚር ዘለንስኪ ዘካየዶ 
ርክብ፡ ሃገሩ ንዩክሬን ናይ 500 ሚልዮን 
ዶላር ተወሳኺ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክትህብ 
ምዃና ከምዝገጸለ ድማ፡ እተን ማዕከናት 
ዜና ወሲኸን ጸብጺበን።

እስራኤል፡ ናይ ተዓዛብነት መሰላ 
ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተመንጢላ

መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ፡ ነታ 
ኣብቲ ሕብረት ብደረጃ ተዓዛብነት 
ክትሳተፍ ኣፍቂዶምላ ዝነበሩ 
እስራኤል፡ መሰላ ከምዝነፈጉዋ 
ኣፍሊጦም።

በዚ ምኽንያት ድማ፡ እስራኤል 
ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት ኣብ ኣዲስ-
ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ኣኼባ 
ናይቲ ሕብረት ከምዘይተዓደመት 
ገሊጾም።
ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ፡ 

ላዕለወይቲ እስራኤላዊት ዲፕሎማሰኛ 
ሻሮን ባር-ሊ፡ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብቲ 
ኣኼባ ንምስታፍ ዘይግብኣ ፍቓድ 
ሒዛ ናብቲ ናይ ኣኼባ ኣደራሽ 
ድሕሪ ምእታዋ  ብኣባላት ጸጥታ 
ተሰጒጓ ምስ ወጽአት እዩ።
ብመሰረቱ እውን፡ ኣብ ኣኼባ 

ክሳተፍ ዘፍቀዱሉ ዝነበረ ኣምባሳድር 
እስራኤል ኣብቲ ሕብረት ኣለሊ 
ኣድማሱ ደኣ’ምበር፡ እታ ምክትል 
ዳይረክተር ኣፍሪቃ ኰይና እትሰርሕ 
ዲፕሎማሰኛ ኣይኰነትን። 
ኣቦ-መንበር ኮሚሽን ሕብረት 

ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቒ መሃመት ብሰንበት 
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ 

እስራኤል ኣብቲ ሕብረት ተዋሂቡዋ 
ዝነበረ ናይ ተዓዛብነት መሰል 
ንዘይተወሰነ ግዜ ደስኪሉ ከምዘሎ 
ኣገንዚቡ።
እቲ ብቐዳም ዘጋጠመ ፍጻመ ድማ 

መርመራ ይካየደሉ ከምዘሎ ወሲኹ 
ሓቢሩ።
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ 

እስራኤል ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ 
ሻሮን ባር-ሊ ኣብቲ ኣኼባ ብደረጃ 
ተዓዛብነት ክትሳተፍ ዘኽእላ ፍቓድ 
ተዋሂቡዋ ከምዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ፡ 
መንግስቲ እስራኤል በቲ ኣብ 
ልዕሊኣ ዝተወስደ ስጕምቲ እምብዛ 
ከምዝጐሃየ ገሊጹ። 
ኣስዒቡ ድማ፡ “ሕብረት ኣፍሪቃ፡ 

ብኸም ኣልጀርያን ደቡብ ኣፍሪቃን 
ዝኣመሰላ - ኢራን እትቆጻጸረን 
ብኣጻብዕቲ ዝቑጸራ ጥሩፋት ሃገራት 
ጂሆ ይተሓዝ ኣሎ” ክብል ነቒፉ።   
እስራኤል፡ ብመሰረት በይናኣዊ 

ውሳነ ሙሳ ፋቒ መሃመት፡ ኣብ ሓምለ 
2021 ኣብቲ ሕብረት ናይ ተዓዛብነት 
መንበር ከምዝተዋህባን፡ እቲ ስጕምቲ 
ንብዙሓት ኣባላት’ቲ ሕብረት 
ኣቖጢዑ ከምዝነበረን ኣይርሳዕን።

ወተሃደራት ፈረንሳ ካብ ቡርኪናፋሶ ጠቕሊሎም ወጺኦም
ወተሃደራት ፈረንሳ ብመሰረት 

ካብ መንግስቲ ቡርኪናፋሶ ዝቐረበ 
ጠለብ፡ ዝሓለፈ ሰንበት ካብታ ሃገር 
ብወግዒ ጠቕሊሎም ከምዝወጽኡ 
ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ኣብቲ ዝተኻየደ ወግዓዊ ስነ-

ስርዓት ምፍናው፡ ኣዛዚ ናይቶም 
ኣብ ቡርኪናፋሶ ተዋፊሮም ዝነበሩ 
ፍሉያት ሓይልታት ፈረንሳ ሌተና 
ኮሎኔል ለዊስ ለካቸር፡ ባንዴራ’ታ 
ሃገር ብወተሃደራዊ ሰላምታ ኣሰንዩ 
ንወዲ ቡርኪናፋሶ መዘናኡ ኮሎኔል 
ኣዳም ነረ ኣረኪቡ።  
እቲ ወግዓዊ ስነ-ስርዓት 

ምርኽኻብ፡ ወተሃደራዊ ህላወ 
ፈረንሳ ኣብ ቡርኪናፋሶ ብወግዒ 
ዘብቅዕ ከምዝኾነ እቶም ምንጭታት 
ኣፍሊጦም።
ኣቐዲሙ ወተሃደራዊ መንግስቲ 

ቡርኪናፋሶ፡ ኣብ ሃገሩ ተዋፊሮም 

ዝጸንሑ ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ወርሒ ለቒቖም 
ክወጽኡ ናብ ፓሪስ ወግዓዊ ሕቶ 
ከምዘቕረበ ኣይርሳዕን። 
ኣብ ቡርኪናፋሶ ንዝረአ 

ምንቅስቓስ ግብረ-ሽበራውያን 

ንምግታእ ብዝብል ምኽንያት፡ 
ልዕሊ 400 ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብ 
ምዕራባዊ ሸነኽ’ታ ሃገር ተዋፊሮም 
ከምዝጸንሑ ይግለጽ።
እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት 

ኣዋርሕ፡ ኣብ መንጎ ቡርኪናፋሶን 

ፈረንሳን ዝጸንሐ ናይ ነዊሕ ዓመታት 
ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክሕርፍፍ 
ከምዝጀመረ’ዩ ዝንገር። 
ሓያሎ ዜጋታት ቡርኪናፋሶ፡ 

ወተሃደራት ፈረንሳ ካብ ሃገሮም 
ክወጽኡ ክጠልቡ ምጽንሖም ይግለጽ። 
መንግስቲ ቡርኪናፋሶ ኣብዚ እዋን’ዚ 
ምስ ሩስያ ጥቡቕ ዝምድናታት 
ምምስራቱ’ዩ ዝፍለጥ።

ኣቐዲማ ማሊ፡ ንወተሃደራት ፈረንሳ 
ካብ መሬታ ክወጽኡ ከምዝኣዘዘት 
ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብ ሃገራት ምዕራብ 
ኣፍሪቃ ነዊሕ ዝሰረተ ወተሃደራዊ 
ህላወ ዝጸንሓ ፈረንሳ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ 
ህላወኣ ኣብተን ሃገራት እናብቀዐ 
ምምጽኡን ብኣንጻሩ እተን ሃገራት ምስ 
ሩስያ ጥቡቕ ዝምድናታት ይምስርታ 
ምህላወንን ጸብጻባት የረድኡ።
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