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ኣመል መዀምብያ ጢጡ
ኣብ 60ታት’ዩ። ወተሃደራት ኢትዮጵያ ምስ ጀብሃ ፊተ-ፊት ተጋጠሙ። ሓደ 

ፋልማዩ ኣብ ውግእ ዝኣተወ መንእሰይ ወተሃደር ጠበንጃኡ ኣቕኒዑ እናተኰሰ፡ ካብ 
ተጋደልቲ ዝተሓምበበ ጠያይት ብጉንዲ እዝኑ ጭው! ጭው! በለ’ሞ፡ ወዮ ሓድሽ 
ተዋጋኣይ ሸኲኹ፡ ‘ኣንታ እዚኦም ዓያሹ’ዮም! ዓይንና ከንቊሩና!” ኢሉ ብረቱ 
ደርብዩ ጢጥ በለ ይበሃል። 
    ብተመሳሳሊ ስዕርቲ ጃንዳ፡ ባዕላ ውግእ ወሊዓ፡ ብዓጸፋ ውቅዒት ልባ 

ምስ ተመልሐ፡ ‘ኣንታ እዚኦም ኣራዊት እዮም! ንሕስያ ዘይብሎም!” ክትብል 
ተሰሚዓ። ያኢ ውግእ ሸርጢጣስ ንሕሰያ ተጸብያ። ‘ንትግራይ ዘይመውት ብጥይት 
በሉዎ’ እናበለት ክንደይ መንእሰይ ኣህሊቓ እውን፡ ‘ጂኖሳይድ’ ኢላ ክትቁዝም 
ኣይሓነኸትን። ‘ሰሪቓስ እንተትሓፍረለይ’ ይብላ ነበራ ለባማት መሰልቲ ኣደታት! 
ናትካ ኣቐሚጥካ ጸሎሎ ክትቀብእ ምውዓል፡ ጃንዳ ወያነ ፍጥር ክትብል ከም 
ጥበብ ፖለቲካ ዝረዓመቶ፡ ምስኣ ዓዂኹ ዝኣረገ ውስልትና’ዩ። ክሳብ ምግናዛ 
ድማ ምስኣ ቀጺሉ። ኣመል መዀምብያ ጢጡ! 
  ‘ደቂቕ’የ!’ በሃላይ ‘ፍሩይ’ ኮይኑ ክወጽእ ዘይሓስቦ ክፍኣትን ዘይፍጽሞ ነውሪን 

የለን። እቲ ዘገርም፡ በደላቱ ከም ግቡእን ቅኑዕን፡ ሳዕቤናቱ ድማ ከም ጭካነን ገበንን 
ዝወስዶ ምዃኑ’ዩ። 
- ውድቕቲ ጃንዳ፡ ኣብ መንበረ ስልጣን ተዀይጣ፡ ዕላማን መስዋእቲን ህዝቢ 

ትግራይ ጠሊማ፡ ብኽቱር ስስዐ ጸጋታት ሃገር ዘዘሚታ ማሕፉዳኣ ከትጥርንቕ 
ከላ፡ ‘ኣበይ ኮይነ ክበልዖ? መርገም ህዝቢ ትግራይ ከይሓንቀኒ!’ ኣይበለትን። ርስቲ 
እንዳማታ መንዚዓ፡ ብዘይ ጠስማን ሰሊጣን ጸረር ክትብል ከላ፡ ሰብ ርስቲ መድሎ 
ዝረኸብሉ ዕለት ከምዝሰሃሉዋ ኣይተሰቆራን። በየናይ ኣእምሮኣ! 
- ስልጣና ንምውሓስ ኣህዛብ ብዓሌት፡ ቋንቋን ሃይማኖትን ጎጃጂላ ከተተፋንን ከላ፡ 

ዘናኸሰቶ ጓህሪ፡ ባርዕ ፈጢሩ ተገልቢጡ ከምዝልብልባ ቀልቢ ኣይገበረትን። 
- ኣኸደምታ ከተፈስህ፡ ንህዝቢ ትግራይ ‘ይንዕቁኻ’ዮም’ እናበለት ንወራር 

ከተህንድዶ እንከላ፡ ‘ህዝበይ ምስ ጎረቤቱን መናብርቱን ደም ተኺለሉ፡ መወዳእታኡ 
ምስ መን’ዩ ክነብር?’ ኢላ ኣይሓሰበትሉን። 
- ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ዝነበሩ 80 ሺሕ ኤርትራውያን ዘርኦም እናጸብጸበት፡ 

ቆልዓ ሰበይቲን ሽማግለታትን እንተላይ ነብሶጾራትን ኣብ ሆስፖታል ዝተዓቚቡ 
ሕሙማትን ከተባርር፡ ከተጋፍዕን ንብረቶም ክትራሲን ከላ፡ መስጣ ከይህልዎ 
ኢላ ኣይተሰከፈትን። ብወራር ኣብ ዝበጽሓቶ መሬት ኤርትራ፡ ሰፊሕ ዝምታን 
ራስያን ዕንወትን፡ ክሳብ ሓውልቲ መጠራ ምዕናውን መቓብር ስውኣት ምፍሓርን 
ዝበጽሐ ነውራም ተግባር ክትፍጽም ኣብያተ እምነት ከተዕኑን ከተራኽስን፡ ቅዱሳት 
ጽሑፋት ከተቃጽል ከላ፡ ከቢድ መዘዙ ኣየቕለበትሉን።
- ንወተሃደራት ሰሜን-እዝ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ክሕደትን ጭካነን ብድቁሶም 

ክትሓርዶም ከላ፡ ደም ግሩሃት ከይፋረደኒ ኣይበለትን። ኣጽዋሮም መንዚዓ፡ ‘ኣብ 
ርእሲኦም ከነዝንቦ ኢና!’ ኢላ ክተጉርር ከላ፡ ዝኣመነቶ ኣጽዋር ኣሕዲጎም፡ ኣብ 
ርእሲኣ ዘዝንብዎ ዓንተራት ከምዘለዉ ኣይገመተትን። ብጠንቀምቀም፡ ናብ ኤርትራ 
ሮኬታት ክትውርውር ከላ፡ ዕጥቃ ኣፍቲሖም ኣደብ ዘትሕዙዋ ጎባልል ከምዘለዉ 
ኣይጠርጠረትን።
- መሬት ኣምሓራን ዓፋርን ወሪራ፡ ሰላማውያን ክትቀትል፡ ከተጋፍዕ፡ ትካላትን 

ካልእ ንብረትን ከተዕኑ፡ ኣብ ክሽነ ዝጸንሓ ሽሮን በርበረን ከይተረፈ ክትዘምት ከላ፡ 
‘ኢድ ሸናሒት ጸናሒት’ ዝብል ምስላ ኣይዘከረትን። በየናይ ቀልባ!
 ዕሽነትን ድንቊርናን ስዕርቲ ጃንዳ ጸብጺብካ ኣይውዳእን። እቲ ዘሕዝን ድኽነት 

ኣእምሮ፡ ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኣደራዕን መከራን እዩ። ስልበጣ መዀምብያ ጢጡ፡ 
ሕንከትን ሕስረትን ዘይፈልጥ ምዃኑ ድማ ዝበኣሰ። ሓጥያትካ ከዊልካ፡ ንኻልእ 
ምጥቃን’ዩ ቀንዲ መለለዪ ሕማም ነብሰ-ሕልከት (inferiority complex)።

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ነበርቲ ን/ዞባ ሰንዓፈ፡ ንኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣዘናጊዖም

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ፡ ምስ እዚ 
ማእከል ብምትሕብባር ብዝወሰድዎ 
ተበግሶ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ኣብ ልምዓታዊ 
መደባት ተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣባላት 
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንግዶት 
ገይሮም።
እቲ ሕሩድን እኽለ-ማይን ብምድላው 

- ካብ 9 ክሳብ 14 ለካቲት ዝተወደበ 
ናይ ምዝንጋዕን ምስጋናን መደብ፡ ኣብ 
ዓድታት መደረ፡ መነዂሰይቶ፡ ጻዕዳ-ኮርሶ፡ 
ሰርሓን ገለባን ከምእተኻየደ፡ ወኪል ኤሪና 
ሓቢሩ።

እዚ ኣመሓደርቲ፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ 
ወከልቲ ህዝቢ ንኡሳን ዞባታት ሰንዓፈ፡ 
ዓዲ-ቐይሕን ደቀምሓረን ዝተሳተፍዎ 
መደብ - መቐጸልታ ናይ’ቲ ህዝቢ ካብ 
እዋን ቃልሲ ጀሚሩ በብከባቢኡ ንጀጋኑ 
ደቁ ክገብሮ ዝጸንሐ ምትብባዕ ከምዝዀነ፡ 
ኣመሓደርቲ ናይ’ተን ምምሕዳራት ከባቢ 
ገሊጾም።
ኣዘዝቲ ሰራዊት ብወገኖም፡ ብመሪር 

ቃልስን ሓያል መኸተን ዝተጨበጠትን 
ዝተዋሕሰትን ናጽነት፡ ራእን ባህግታትን 
ህዝብን ሃገርን ብምስማር ንምዂላዓ 

ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣሃዱታት እዚ ማእከል 

ኣብ ከባቢ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ የዘካይዳኦ 
ንዘለዋ ልምዓታዊ ንጥፈታት ንምምጓስ፡ 
ብህዝቢ ዝተዳለወ ህያብ ንኣዛዚ እዚ 
ማእከል ብርጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ 
ተዋሂቡ።
ዝሓለፈ ዓመት፡ ህዝቢ ዞባ ደቡብ 

ልዕሊ 23 ሚልዮን ናቕፋ፡ 414 ከብቲ፡ 
1,778 ጤለ-በጊዕን ካልእ ሃለኽቲ ነገራትን 
ዘጠቓልል ደገፍ ንጥሙር መደባት 
መኸተ ከምዘበርከተ ይፍለጥ።

ማእከል - ን140 ወከልቲ ጥዕና መማህራን ስልጠና ተዋሂቡ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብምትሕብባር ጨናፍር 

ሚኒስትሪታት ትምህርትን ጥዕናን ዝተወደበ 
- ስልጠና ‘ቤት-ትምህርቲ ዝሰረቱ መደባት 
ጥዕናን ኣመጋግባን’፡ ብ17ን 18ን ለካቲት 
ተኻዪዱ። 
ኣውራ ዕላማ ናይ’ዚ 140 ወከልቲ 

ጥዕና መማህራን ዝተሳተፍዎ ትምህርቲ፡ 
ጥዕና ተመሃሮ ተሓልዩ ትሑት ውጽኢት 
ተመሃሮ ንምምሕያሽ፣ መጠን ብኩራትን 
ምቁራጽን ንምንካይ፣ ከምኡ’ውን ኣብ 
ተመሃሮ ናይ ባህሪ ለውጢ ንምምዕባል 
እዩ።

ኣብ’ቲ ናይ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት፡ ኣብ 
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ 
ባህሊ፡ ስፖርትን ጥዕናን ተመሃሮ መምህር 
እስቲፋኖስ ገብረሃዋርያት፡ ኣብ 2004 
ዝተጀመረ ቤት-ትምህርቲ ዝሰረቱ መደባት 
ጥዕናን ኣመጋግባን ረብሓኡ ጉሉሕ 

ብምዃኑ - ሰልጠንቲ፡ ጥዕና ተመሃሮ ኣብ 
ምሕላውን ምምሕያሽን ብዕቱብ ክሰርሑ፣ 
ኣብያተ-ትምህርቲ ድማ ኣብ ምክትታል 
ጥዕና ተመሃሮ እጃመን ከበርክታ ተላብዩ።
ወከልቲ ጥዕና መማህራ፡ ናይ ዓይኒ፡ እዝኒ፡ 

ስኒ፡ ቈርበትን ካልእን ጥዕናዊ ተፍትሽ 
ድሕሪ ምክያዶም፡ ጸገም ዘለዎም ተመሃሮ 
ብኣፍልጦ ወለዶም ናብ ትካል ጥዕና 
ተላኢኾም ኣድላዪ መርመራን ሕክምናዊ 
ሓገዝን ይግበረሎም።

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

ሄኖክ፡ ሄኖክ፡ 
መሪሕነት መሪሕነት 

ዙር ሩዋንዳ ዙር ሩዋንዳ 
ተረኪቡተረኪቡ
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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 2023 ኣብ ባጽዕ 
ዝጀመረ ተኸታታሊ ቃለ-መጠይቕ 
ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 
ካልኣይ ክፋሉ ብቐዳም 18 ለካቲት ኣብ 
ኣስመራ ቀጺሉ። ኣብ ካልኣይ ክፋል 
ቃለ-መጠይቕ፡ ንፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ዝቐረበሉ ሕቶታት፡ መቐጸልታ ናይቲ 
ቀዳማይ ክፋል ኮይኑ ንጎዶቦኣዊ ጉዳያት 
ዝምልከት እዩ። 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 እንታይ ተሞኩሮ’ዚ፡ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እንታይ 
ምዕባለታት ክንጽበ ንኽእል? ምስቲ ምዕባለታት ክንጽበ ንኽእል? ምስቲ 
ንህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ንምንቛት ንህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቱ ንምንቛት 
ዝካየድ ጽልኢ ናይ ምስዋር ጽዑቕ ዘመተ ዝካየድ ጽልኢ ናይ ምስዋር ጽዑቕ ዘመተ 
ኣተኣሳሲርካ፡ ናብ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኣተኣሳሲርካ፡ ናብ ህዝቢ ትግራይ እንታይ 
መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ትደሊ?መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ትደሊ?
እዚ ጸገም’ዚ ብኸመይ መጺኡ፡ 

ንድሕሪት ተመሊስካ ምርኣዩ የድሊ። 
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፡ ምስቲ ኣብ 
ኢትዮጵያ ዝነበረ ህመሻ (marginali-
ization) ኣንጻር ዕብለላ (ሃይመና) ሓደ 
ፍሉይ ብሄር ዝተላዕለ ፍትሓዊ ቃልሲ’ዩ። 
ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት፡ መሰል ብሄራት 
ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ብኸመይ 
ይረጋገጽ ዝብል ሕቶ’ዩ ዝመጽእ። ኣብ 

ፈለማ 1970ታት ወያነ ሒዙዎ ዝነቐለ 
ፕሮግራም ኩሉ ዝፈልጦ’ዩ። ናጽነት 
ትግራይ (ምንጻል ካብ ኢትዮጵያ) 
ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ ክሳብ መፋርቕ 
70ታት ብዙሕ ኣካቲዑና’ዩ። ምኽንያቱ፡ 
ተራ መግዛእቲ ኣብ ምምስራት ሃገራት 
ኣፍሪቃ ጎሲኻ፡ ንሱ ዝፈጠሮ ዶባት 
ሰጊርካ ክትግበር ዝኽእል መሰል ርእሰ-

ውሳነ ክህሉ ኣይክእልን። ኢትዮጵያ፡ 
ጅቡቲ፡ ኤርትራ፡ ሱዳን ከመይ ኢለን 
መጺአን? ዶባት ሃገራት ኣፍሪቃ ከመይ 
ተሳኢሉ? ኩልና ንፈልጦ ኢና። ኣብ 
ውሽጢ’ዘን ብመግዛእቲ ዝቘማ ሃገራት 
ንመሰል ህዝቢታት ወይ ብሄራት 
ብኸመይ ይረጋገጽ? ኣብ ሓደ መረዳእታ 
ንምብጻሕ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመታት’ዩ 
ወሲዱልና። 
ድሕሪ ብዙሕ ምይይጥ፡ በደልን ህመሻን 

እንተሎ፡ ኣንጻሩ ዝካየድ ቃልሲ ፍትሓዊ’ዩ፣ 
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከኣ ኣካል ቃልሲ 
ህዝቢታት ኢትዮጵያ ኮይኑ፡ ኣብ 
ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ፍታሕ ዝረክብ፣ 
ስለዚ ዕላማ ናይቲ ዝካየድ ቃልሲ ኣብ 
ኢትዮጵያ ለውጢ ምምጻእ ክኸውን 
ኣለዎ ኣብ ዝብል ናይ ሓባር መረዳእታ 
በጺሕና። በዚ ድማ ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ 
ትግራይ ተነጺሩ፡ ኣብ መንጎ ህዝባዊ 

ግንባርን ወያነን ናይ ቃልሲ ዝምድና 
ተፈጢሩ፡ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ 
ፖለቲካዊ ጐስጓሳትን ኣወዳድባን ቅኑዕ 
መስመሩ ክሕዝ ክኢሉ። ከይዱ ከይዱ 
ግን ናይ ርእሰ ሓያላን ምትእትታው 
መልክዑ እናቐየሮ ክመጽእ ጀሚሩ። ኣብ 
መፋርቕ 70ታት ስርዓት ሃይለስላሰ ወዲቑ 
ደርግ መጺኡ፣ ሕብረት ሶቭየት ንኣመሪካ 
ተኪኣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትያ። ኣብቲ 
ዝቐጸለ 17 ዓመታት፡ እቲ ቃልሲ በቲ 
ዝተጠቕሰ ዕላማ ከይዱ፡ ኣብ መወዳእታ፡ 
ስርዓት ደርግ ወዲቑ፡ እቲ ቃልሲ ዕላማኡ 
ወቒዑ፡ ፍትሒ ተረጋጊጹ ክበሃል ይከኣል። 
ኲናት ኤርትራ እውን ስለዘብቅዐ፡ ሓድሽ 
መዋእል ተኸፊቱ። ብደረጃ ዓለም ከኣ 
ምስ ምኽታም ዝሑል ኲናት ለውጢ 
መጺኡ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው፡ 
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጸ ናይ ስርዓት 
ለውጢ፡ ናይ ብሓቂ ፍትሒ ዘረጋግጽ፡ 
ዝሰፍሐ ምትሕግጋዛት ዝፈጥር ምእንቲ 
ክኸውን፡ ኣብ 1992 ናይ ምስግጋር 
ኮንፈረንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ። 
ናይ ኦሮሞ፡ ኣምሓራ፡ ዓፋር፡ ሶማልን 
ካልኦት ብሄራትን ናይ መሰል ሕቶ 
ከመይ ይተሓዝ? ምስግጋር ናብ ሓድሽ 
ስርዓት እንታይ ክመስል ኣለዎ? ዝብሉ 
ኣርእስትታት ተላዒሎም ተዘሪብሎም። 
ኣቐድም ኣቢሉ ግን፡ መሪሕነት ወያነ 
ዘምጽኦ ዝንቡዕ ሓሳብ ነይሩ’ዩ። ኢህወደግ 
ዝብሃል፡ መሪሕነት ማለሊት ዘመሓድሮ 
ጥምረት። እዚ እንታይ ማለት’ዩ፡ ንኻልኦት 
ብሄራት ዝውክሉ ሰባት ኣብ ሓደ መኣዲ 
ኣምጺእካ፡ ነቲ መኣዲ ባዕልኻ ተማሕድሮ 
Manage ወይ micro-manage ትገብሮ 
ማለት እዩ። ብዛዕባ ‘ምውሳን’ ትዛረብ 
ነይርካ፡ ከመይ ጌርካ ንኻልኦት ኣዋሲንካ 
- ንስኻ እትዕብልሎ ኪዳን ፈጢርካ፡ 
ነቲ ጒዳይ ክትመርሖ ትሓስብ። እዚ 
ዘይከውን’ዩ። ኣብቲ መሰጋገሪ መድረኽ፡ 
ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተሳትፎ ነይሩዎ’ዩ። 
ድሓር ግን፡ በዚ ዝተጠቕሰ ጸገማት 
ክቕጽል ኣይከኣለን፣ ካብኡ ወጺኡ። 
ብወገንና፡ ልክዕ ከምቲ ናይ 70ታት 

ኣብ 1992 እውን፡ እቲ ዕላማ ናብ ሓድሽ 
ስርዓት ምስግጋር እንተድኣ ኮይኑ፡ እቲ 
ዝህነጽ ስርዓት ንዅሉ ዘሳትፍ እምበር፡ 
መመሊሱ ምፍንጫል ዘምጽእ ክኸውን 
የብሉን ዝብል ዕቃበታት ነይሩና። 
ምኽንያቱ በቲ ወያነ ዝመረጾ ኣካዪዳ፡ 
ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኵነታት 
ክትሰርዖ ዝከኣል ኣይኰነን። ድሕሪ’ቲ 
ናይ 1992 ኮንፈረንስ እውን እንተኾነ፡ 
እቲ ጉዳይ ቀጻሊ ንዛረበሉ ነይርና። ኣብ 
መወዳእታ እቲ ናይ ስግግር መድረኽ 
ሓሊፉ፡ ናይ 1995 ቅዋም ፈደራላዊ 
ደሞክራሲ መጺኡ። ቀቅድመኡ ኣብ 
መወዳእታ 1994፡ ምስቲ ዝነበረና ናይ 
ምምኽኻር መንፈስ፡ መለስ ኣብ ኣስመራ 
መጺኡ “ወረቐት ኣሎኒ ከተንብቦ። 
ናይ መጀመርታ ንድፊ እዩ፣ ካልእ ሰብ 
ኣይረኣዮን፡ ርእይቶኻ ክትህበሉ፡” ኢሉኒ። 
ነቲ ንድፊ ቅዋም ሕልፍ ሕልፍ ኢለ 
ምስ ርኣኹዎ፡ “ግዜ ከድልየኒ’ዩ፡ ሓደ 
ክልተ መዓልቲ ወስኸኒ እሞ ቀሰይ ኢልና 
ንዛረበሉ” ኢለዮ። እቲ ንድፊ ኣድቂቐ 
ምስ ረኣኽዎ፡ “መሰል ርእሰ-ውሳነ ክሳብ 
ምንጻል” ዝብል ዓንቀጽ 39 ጥራይ 
ዘይኰነ፡ ሓፈሻዊ ትሕዝቶኡን መንፈሱን 
ዕቃበታት ዘበጋግስ’ዩ ነይሩ። በይንና ኢና 
ነይርና። “እዚ ቅዋም’ዚ፡ ይትረፍ ንህዝቢ 
ኢትዮጵያ ንዝዀነ ካልእ ህዝቢ’ውን 
ዝኸውን ኣይኰነን። እቲ ዋና ዕላማ 
ሃገር ምህናጽ እዩ። ዝተገዛዝዐ፡ ዝተበታተነ፡ 
ነንበይኑ ባህርያት ዘለዎ ህዝብታት፡ ሓደ 
ታሕቲ ሓደ ላዕሊ፡ ሓደ ዝተዋሰነ ሓደ 

ማእከል ኮይኑ ክፈጥሮ ዝኽእል ስሙር 
ሃገር የለን። ንቕድሚት ዝጠመተ ኣካይዳ 
ክህሉ ኣለዎ። ከም’ዚ ገይርካ ሽግራት 
ኢትዮጵያ ዝፍታሕ ኣይኮነን። እዚ 
ሰነድ’ዚ መመሊሱ ናብ ምትፍናን’ዩ 
ዘመርሕ” ኢለ ርእይቶይ ገሊጸሉ።  
“ከምኡ ከም እትብል እፈልጥ ነይረ፣ 

እዚ ናትካ ኣቀራርባ ኣይዳሊስት እዩ፣ 
ከምኡ ዝበሃል ነገር ብግብሪ ክመጽእ 
ኣይክእልን እዩ። ንሕና ካልእ ኣማራጺ 
የብልናን። ኢትዮጵያ ክንሕዛ እንተድኣ 
ኰይንና ብኸምኡ ጥራይ ኢና ክንሕዛ 
እንኽእል” ኢሉኒ። ከይዳ ከይዳ እታ ናይ 
ፈንጂታት ዘረባ መጺኣ። “ከምኣ ጥራይ 
እያ ተዋጻጽኣና። ኣብዚኣ ፈንጂ፡ ኣብቲኣ 
ፈንጂ ንገብር። እንተጢዑምና ብኣ 
ንቕጽል፡ እንተዘይኰነ ነተን ፈንጂታት 
ኵለን ነንቱጐን። ካልእ ኣማራጺ የለን።” 
ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩዎ።
በዚ ኣተሓሳስባ’ዚ ሃገር ክትሃንጽ 

ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሓድሕዱ 
እናተወሃሃደ ኣብ መስርሕ እናደልደለ 
ዝኸይድ እምበር መመሊሱ ናብ 
ምፍንጫልን ምትፍናንን ዘምርሕ ፖለቲካ 
ንዝዀነ ሃገር ዘዋጽእ ኣይኮነን - ዋላ 
ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣየዋጻጽኦን እዩ። 
ህዝቢ ትግራይ ተዋሲኑ፣ ህዝቢ ትግራይ 
ተናዒቚ፣ ህዝቢ ትግራይ ተበዲሉ፣ 
ንመሰሉ ክቃለስ ግቡእ እዩ፣ እቲ ዕላማ 
ግን ብማዕርነት ዝነበርሉ ስርዓት ምትካል 
ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ፡ ተዋሲንና 
ነይርና ክትብል ጸኒሕካ፡ ኣብ ስልጣን 
ደይብካ ንዅሉ እቲ ካልእ ኣብ ትሕተኻ 
ገይርካ ክትከይድ ምሕሳብ ልክዕ ኣይኮነን። 
“ከምኡ ከም እትብል እፈልጥ ነይረ። 

ርእይቶኻ ክሰምዕ፡ እንታይ ንገብር 
ከምዘለና ምእንቲ ክትፈልጥ ጥራይ እየ” 
ኢሉኒ፣ ኣነ እውን “ርእይቶይ ክገልጽ 
ዕድል ስለዝሃብካኒ አመስግነካ” ኢለዮ 
ተፈላሊና።
እቲ መሰረታዊ ጸገም እምበኣር፡ ካብዚ’ዩ 

ዝብገስ። “ስለምንታይ ኲናት መጺኡ?” 
እንተድኣ ኢልና፡ ነቲ ኣብ ቅዋም 1995 
ዝሰፈረ ኣጀንዳ ንምትግባር እዩ። ከተተግብሮ 
እንተኾይንካ ድማ፡ ምስ ሓያል ክትጽጋዕ 
ኣለካ። ኣተሓሳስባ መሪሕነት ማለሊት 
“ምስ ሓያል ውሽማ ኣደኻ ተመሳሲልካ 
ሕደር” እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ 
ሕልና ዝቕበሎ ኣይኮነን። ምስ ሓያላት 
ተሰማሚዕና፡ ናይ ውሽጢ ገዛና ጸገም 
ክንፈትሕ ኢልካ ክትሓስብ፡ ብኸመይ? 
ቅድም፡ ዘቤታዊ ሽግራትካ ትፈትሓሉ 
ፍትሓዊን ቅኑዕን ኣገባብ ክህልወካ 
ኣለዎ። ኣብኡ ተሞርኲስካ ትሰርሕ። ናይ 
ውሽጢ ፖለቲካ ሕርያ፡ ብናይ ደገ ደገፍ 
ከተዐውቶ ኢልካ ምሕሳብ ክውንነታዊ 
ኣይኮነን። ብዝኾነ እቲ ዝተመርጸ ኣካዪዳ 
ምሉእ ደገፍ ናይ ዋሽንግተን ረኺቡ፡ 
ኣብ ኤውሮጳ እውን ደገፋት ረኺቡ። 
ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት እቲ ሕርያ 
ናበይ ማዕቢሉ? እንተ ድኣ ኢልካ፡ ከይዱ 
ከይዱ ተማእዛዚ ናይ ደገ ኣጀንዳታት’ዩ 
ኮይኑ። እቲ ውሽጣዊ ኣተሓሕዛ ከኣ፡ ኣብ 
ክንዲ ናብ ምቅርራብን ውህደትን ናብ 
ምትፍናን ኣምሪሑ። 
ኣብ 1998 ናይ ባድመ ኲናት ከመይ 

ኢሉ መጺኡ እንተድኣ ኢልና፡ ብዝኾነ 
ይኹን መገዲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ 
ኣይኮነን። ጠንቁ ጸቢብ ዕላማታት ናይቲ 
መሪሕነትን ናይ ደገ ድርኺትን’ዩ። ነዚ 
ንምግባር፡ ነንበይኑ ዘየቃዱ ፖሊሲታት 
ክተኣታተዉ ጀሚሮም። “ኣብ ዶባት 
ንግዳዊ ንጥፈት ክዕገት ኣለዎ፣ ንግዳዊ 
ንጥፈት፡ ብመገዲ ባንክታት ኤል.ሲ 
ከፊትካ ክኸውን ኣለዎ፣ ካብ’ዚ ንላዕሊ 

ገንዘብ ክኣቱ - ክወጽእ የብሉን” ዝብል 
ዘረባታት መጺኡ። ንሕና ደርሆን 
እንቋቑሖን ኣተወት ወጽአት ኢልና 
ክንከታተል ዘይኮነ፡ ዓበይቲ ንግዳዊ 
ንጥፈታት ከነካይድ ኢና ንሓስብ 
ነይርና። ስለምንታይ ናብ ከም’ዚ ነገር 
ንኣቱ? ስለምንታይ ትርጉም ዘይብሉ 
መፈላለዪ ነጥብታት ይመጽእ? እዚ 
ነገር’ዚ ኣየወጻጽኣናን እዩ፡ ስለዚ ቅድሚ 
ዝኣገረ ኣብ ነንበይኖም ዓውድታት 
ቁጠባዊ፡ ንግዳዊ፡ ወፍራዊ ዘወሃህደና 
ወይ ዘቀራርበና ሓሳብ ኣምጺእና 
ፖሊሲታትና ከነቃድዎ ወይ ሃርሞናይዝ 
ክንገብሮ ኣለና፣ ዓቕምና እናረአና ከኣ 
በብቕሩብ ነተግብሮ። ኣብ ዶብ ኬላን 
ሓጹርን ምግባር ትርጉም የብሉን፣ 
ህዝቢ ምንቅስቓሳቱ ክትቅይዶ ምፍታን 
መመሊሱ ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ዘምርሕ 
ስለዝኾነ ጽቡቕ ኣይኮነን ንብል ነይርና። 
ኣይፋሉን ከምኣ እያ ምስተባህለ፡ ነቲ ጸገም 
ብልዝብ ንምፍታሕ ሓደ ኣካል ኣቚምና 
ነይርና፡ ኣብ ጭቡጥ ነገር ከይበጻሕና ግና፡ 
ናይ ባድመ ጉዳይ መጺኡ። 
ናይ ባድመ ጉዳይ ብኸመይ መገዲ 

ተላዒሉ ሰብ ይገርሞ ይኸውን። እንታይ 
ዘባእስ ነይሩ? ባድመ መመኽነይታ ወይ 
ምስምስ ጥራይ እዩ። ናቶም ኣጀንዳ 
እውን ኣይኮነን። ናይ ግዳም ኣጀንዳ እዩ። 
ንሕና፡ ስለምንታይ ብዛዕባ ዶብ ንሰሓሓብ? 
እዚ ዶብ’ዚ ንሕና ኣይሓንጸጽናዮን፣ 
ቀደም ዝተሓንጸጸ እዩ፣ ሓድሽ ምህዞ 
ድማ የብሉን፣ ንዕኡ ኣኽቢርና ንነብር፡ 
እንታይ ዘበኣስ ኣለና? ንብል ነይርና። 
ኣይኮነልናን። እቲ ጉዳይ ናብ ዘየድሊ 
ኣንፈት ተረሳሲኑ። እቲ ሜላ ኩሉ ሳዕ 
ከምኡ’ዩ። ሓንቲ ትርጉም ዘይብላ 
ኣርእስቲ ተልዕል፡ ተረሳስና ተረሳስና. .ዓቢ 
ሽግር ትኸውን። እቲ ነገር ከይዱ ከይዱ፡ 
ናብ ኲናት ኣምሪሑ። ዘየድሊ ደም 
ፈሲሱ። ነቲ ዝነበረ ዝምድና ሓንኪሩዎ። 
ኣብ መወዳእታ ናብ ቤት-ፍርዲ ንኺድ 
ተባሂሉ፣ ፍርዲ ተዋሂቡ፣ ዶብ ተሓንጺጹ፡ 
ብ‘ቨርቺዋል’ ድማ ተመልኪቱ። ሜትሮ 
ብሜትሮ ዝተሓንጸጸ ስለዝኾነ፡ ድሕሪኡ 
ዘከራኽር ክህሉ ኣይክእልን። ንሱ እውን 
እንተኾነ ‘ኣይንቕበሎን ኢና’ ተባሂሉ። 
ናቶም ሕርያ ኣይኰነን። ሽዑ ዝነበረ 
ምምሕዳር ዋሽንግተን፡ እቲ ጕዳይ 
መዕለቢ ክረክብ ኣይደለዮን። ዘተ ክካየደሉ 
ኣለዎ ተባሂሉ። ክልተ ዓመት መመላእታ 
ዘየድሊ ደም ፈሲሱ፣ ከተመኽንየሉ 
ዘይትኽእል ክሳራ መጺኡ፣ ዘየድሊ 
ጽልኢ ኣብ መንጎ ህዝብታት ተፈጢሩ፡ 
ኣብ መወዳእታ ቤት-ፍርዲ ዝወሰኖ፡ 
“ኣይቅበሎን እየ” ምባል እንታይ ማለት 
እዩ? ጃንዳየ ፍሬዘር መጺኣ፡ ከምዚ ኢላ፤ 
ሓደ መጺኡ ከም’ዚ ኢሉ፡ ጸወታ ቀጺሉ። 
ብፍርዲ ዝተወደአ ጉዳይ ከመይ ገይሩ 
ናብ ዘተ ይምለስ? እቲ ዕላማ፡ ምትፍናን 
ክቕጽል ስለዝተደልየ ጥራይ እዩ። 
ኣብ ከምዚ ዓይነት ብደገ ዝምእዘን 

ሃዋህው፡ ህዝቢ ትግራይ ምእንቲ መሰሉ 
ዝጀመሮ ቃልሲ፡ መልክዕ እናቐየረ 
ከይዱ። ኣብ ክንዲ መሰል ህዝቢ ትግራይ 
ምርግጋጽን ምስ ካልኦት ህዝብታት 
ተሳንዩ ዝነብረሉ ባይታ ምጥጣሕን፣ እቲ 
ዕላማ ከመይ ገይርካ ሓድሽ ናይ ትግራይ 
ሱፐርማሲ ወይ ልዕልና ትፈጥር፣ ኣብ 
ፖለቲካ፡ ኣብ ሰራዊት፡ ኣብ ቍጠባ፡ 
ብኸመይ ትዕብልል ኮይኑ። ከምኡ 
ዓይነት ኣካዪዳ ኣብ መንጎ ህዝብታት 
ስኒት ዝፈጥር ኣይኮነን። ውህደት ናይ 
ሃገር ከምጽእ ዝኽእል ኣይኮነን።

ናብ ገጽ 3 ይቕጽል
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ካብ 2ካብ 2ይይ ገጽ ዝቐጸለ ገጽ ዝቐጸለ

ናብ 4ናብ 4ይይ ገጽ ይቕጽል ገጽ ይቕጽል

. . . ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
 ካብ “ተወጺዐ፡ ተዋሲነ ተበዲለ ነይረ፡” 

ወጺእካ - ንኻልኦት ክትብድል፡ ብዝዀነ 
ይኹን ሞጎት ቅቡል ኣይኮነን። ማለሊትን 
መሪሕነቱን ዘምጽእዎ ኣካዪዳ እምበኣር፡ 
ፈጺሙ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘይውክል፡ 
ቀስ ብቐስ ናብ ካልእ ዘየድሊ ምትፍናን 
ዘምርሕ’ዩ ነይሩ። 
ግጭት ምስ ኤርትራ ኮነ፡ ኣብ 2006 

ኣብ ሶማል ዝተገብረ ምትእትታው ናይ 
ማለሊት ኣጀንዳ ኣይኰነን። ናይ ኣመሪካ 
ኣጀንዳ’ዩ ነይሩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ንናይ 
ደገ ምትእትታው ዕድል ዝኸፈት ኣካዪዳ 
ኣብ መወዳእታ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ 
ኢትዮጵያ ክምዕብል ዝነበሮ ፖለቲካዊ 
መስርሕ ዘራሪጉ፡ ናብ ሓደገኛ ኵነታት 
ኣእትዩዎ። ንዓና እውን ናብ ትርጕም 
ዘይብሉ ኵናት ወጢጡ ኣእትዩና። ነቲ 
ኣብ መንጎ ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን 
ኣብ ቃልሲ ዝተፈጥረ ዝምድና በታቲኹ 
ናብ ጽልኢ ቀይሩዎ። ኣብ ውሽጢ 
ኢትዮጵያ ድማ፡ ኣብ መንጎ ትግራይን 
ካልኦት ብሄራትን ምትፍናንን ጽልኢን 
ፈጢሩ። ብሓጺሩ ኣብ መሪሕነት ማለሊት 
ዝማዕበለ ኣተሓሳስባ ንህዝቢ ትግራይ 
ናብ ዘየድልዮ ሽግር’ዩ ኣእትዩዎ። ህዝቢ 
ትግራይ ምስ ኤርትራ ከም ዝጻላእ፡ ምስ 
ካልኦት ብሄራት ኢትዮጵያ ከምዝተፋነን 
ምግባር፡ ኣብ መወዳእታ እንታይ’ዩ 
ረብሓኡ? እንተደኣ ኢልካ፡ ዋላ ሓንቲ። 
እዚ ናይ መወዳእታ እዋን ዝረኣናዮ 

ዕንደራ፡ ህድማ ንቕድሚት’የ ዝብሎ። 
ን27 ዓመታት ዝኸደ ግጉይ ፖሊሲታት 
ውድቀት’ዩ ኣምጺኡ። ድሕሪኡ፡ ኣብ 
ክንዲ ጌጋኻ ተቐቢልካ ምእራም፡ ንዕኡ 
ዝጕልቡብን ዝዕብሉዂን ኵነታት 
ንምፍጣር፡ ኢትዮጵያን ኤርትራን 
ዝበጽሕኦ ስምምዕ ንምዝራግ ኵናት 
መጺኡ። ናይ ተስፋ ምቝራጽ ኣከይዳ’ዩ 
ነይሩ። ቀዳማይ ፈቲንካ ምዃን ይኣብየካ፣ 
ካልኣይ ትፍትን፣ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን 
ወሳንን ኢልካ ትህቅን፣ እዚ ኹሉ፡ ንረብሓ 
ህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኰነን። 
ብዝዀነ ይኹን መልክዕ። ፖለቲካዊ፡ 
ድሕነታዊ ወይ ቁጠባዊ ምኽኑዩነት 
ኣለዎ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእል። 
ተደጋጋሚ ጽልኢን ቅርሕንትን 
ናይ ምስዋር ሕማም፡ እንታይ ኢልካ 
ከተመኽንየሉ ትኽእል? ስለምንታይ 
ህዝብታት ኣብ ቀጻሊ ቅርሕንቲ ከተእቱ 
ትደሊ? እዚ ንህዝቢ ትግራይ ፍጹም 
ዝውክል ኣይኰነን። ነዚ ናይ ትማሊ 
ናይ መወዳእታን ወሳንን ዝበልዎ ኵናት 
ጥራይ ተጐሳጕሱ ዝተኣከበ ዓቕሚ 
መንእሰይ፡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጸጋታት፡ 
ዝተገብረ ኣወዳድባ ዝተኻየደ ማእዝኑ 
ዝሰሓተ ስብከት፡ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን 
ዘመተ ዘገርም’ዩ። ገዲፍዎ ዘሎ ስምብራት 
ከኣ ቀሊል ኣይኮነን።  
ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ፡ ንወለዶታት 

ዘገልግል ዕላማ ሒዙ ክቃለስ ፍትሓዊ 
እዩ። እንተኾነ፡ ብሰንኪ ግጉይ ሕርያ ናይ 
መሪሕነት፡ ንረብሓ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ፡ ኣብ 
መንቀራቕሮ ኣትዩ ጅሆ ከምዝተሓዝ’ዩ 
ኮይኑ። ሓቂ’ዩ፡ እቲ ዝተኻየደ ኣደናጋሪ 
ስብከት፡ ሰባት ኣየጋገየን ክበሃል 
ኣይከኣልን። ሕጂ ግን ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ፡ 
ይኣኽለና ክብል ኣለዎ። እዚ ሕጂ “ሰላም 
ኣምጺእና” እናበልካ ዝመጽእ ዘሎ ሸጠፍ 
ዘረባ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ከምዚ 
ዝኣመሰለ ውስልትና ኣብ ምንታይ 
ከይድካ ከተሽርፎ ትኽእል? ናይ ህዝቢ 
ኣተሓሳስባ እናነጸረ፡ ኵናት ኣየድልየናን’ዩ! 
ይኣኽለና! እናተባህለ ኣብ ዝኸደሉ 
ዘሎ እዋን፡ ግልብጥ ኢልካ ጅግና ናይ 
ሰላም ኴንካ ክትርአ. . .ቅሩብ ሕንከት 

የለን? ክትሓፍር ኣይትኽእልን? ኵናት 
ኩናት እናበልካ ክትጭድር ጸኒሕካ፡ ሕጂ 
ብኸመይ ሰላም ኣምጺእናልካ ኢና እሞ፡ 
ሰላም ክንሃንጽ ኢና ክትብል ትኽእል? 
ከምዚ ዝኣመሰለ ውስልትና ንህዝቢ 
ትግራይ ዝውክል ኣይኰነን። ህዝቢ 
ትግራይ ዝሓለፈ ተመኵሮ ተማሂሩሉ 
ኣሎ። ካብ ዝዀነ ካልእ ህዝቢ፡ ካብ ዝዀነ 
ካልእ ወገን ንላዕሊ እንታይ ከም ዘጋጠሞ፡ 
ኣጽቢቑ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ካብዚ 
ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ። ምስ ኤርትራ 
ዘባእስ ምኽንያት የብሉን፡ ምስ ካልኦት 
ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ዘባእስ 
ምኽንያት የብሉን። 
ኩልና ዝኣኽለና ተማሂርና ኣለና። 

ቅድሚ ዝኣገረ ግን፡ ህዝቢ ትግራይ ካብ’ዚ 
ዘለዎ መንቀራቕሮ ክወጽእ ኣለዎ። እዚ 
ናይ 30 ዓመት ተመኵሮ፡ ትምህርቲ 

ኣመሓላሊፉ ኣሎ - ንህዝቢ ትግራይን 
ንኻልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን። ስለዚ 
ሓድሽ ባይታ ክፍጠር ኣለዎ። ዝተኸስረ 
ዕድል ንእሽቶ ኣይኰነን። ካብ 90ታት 
ጀሚርካ በብቑሩብ ክህነጽ ዝነበሮ መንደቕ 
ኣይተነድቀን። ብሰንኪ መስመሩ ዝሰሓተ 
ኣከያይዳ መሪሕነት ማለሊት፡ ኣብ ከም’ዚ 
ዝኣመሰለ ደረጃ በጺሕና። ኩሉ እዩ 
ከሲሩ። ክንደይ ዕድል ሓሊፉና፣ ክንደይ 
ዕድል ሓሊፍዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቀሊል 
ነገር ኣይኮነን። ካብ ሕጂ ንድሓር ንህዝቢ 
ኢትዮጵያ ብስኒት ከነባብሮ ዝኽእል፡ ኣብ 
ነሓድሕዱ ዘየተፋንኖ፡ ቅርሕንትን ጽልእን 
ደም ምፍሳስን ዘይብሉ፡ ምስ ህዝቢ 
ኤርትራ ዝደልደለ ዝምድና ንምፍጣር 
ዝሕግዝ ኵነታት ክመጽእ ክኽእል 
ኣለዎ። ካልእ ማእዝኑ ዝሰሓት ስብከት፡ 
ዝተፈላለየ ናይ ህድማ ንቕድሚት ኣካዪዳ 
ንህዝቢ ትግራይ ዘርብሕ ኣይኰነን። ህዝቢ 
ትግራይ ዝሓለፈ ጸገማት ብግብሪ ርእይዎ፡ 
ተማሂርሉ ኣሎ። እንታይ ክሓስብ ኣለዎ? 
እንታይ ክሓስብ የብሉን? ብደገ ዝትንተን 
ጕዳይ ኣይኰነን። ባዕሉ ናበይ ክኸይድ 
ክሓስብ ግድን’ዩ። ሕጂ እውን ህዝቢ 
ትግራይ ሃናጺ ዝዀነ ኣበርክቶ ክገብር፡ ምስ 
ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ከደልድል፣ 
ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘለዎ ሰፊሕ 
ረብሓታት ኣወሃሂዱ ክሰርሓሉ ክኽእል 
ኣለዎ። ብዛዕባ’ዚ መምህር ኣየድልዮን 
እዩ፡ ዝሓለፈ ሰለስተ ዕንደራታት ጥራይ 
እኹል ትምህርቲ’ዩ። ናይ ቀደም ታሪኽ 
ምጽብጻብ እውን ዘድልየሉ ምኽንያት 
የለን። ስለ’ዚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ፡ 
እቲ ሕርያ ንጹር እዩ። መኻርን መዓድን 
ዘድልዮ ኣይኮነን። 

•  ክቡር ፕረዚደንት፡ ሓድሽ ፕረዚደንት •  ክቡር ፕረዚደንት፡ ሓድሽ ፕረዚደንት 
ሶማል ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ክልተ ሶማል ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ክልተ 
ግዜ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ፈጺሙ ኣሎ። ግዜ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ፈጺሙ ኣሎ። 
ንዓኡ ተኸቲሎም ከኣ፡ ኣብ ኤርትራ ንዓኡ ተኸቲሎም ከኣ፡ ኣብ ኤርትራ 
ክስልጥኑ ዝጸንሑ ወተሃደራት ሶማል ናብ ክስልጥኑ ዝጸንሑ ወተሃደራት ሶማል ናብ 
ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ምዕባለታት ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ምዕባለታት 
ሶማል ብሓፈሻ ኣብ ከመይ ኵነታት ሶማል ብሓፈሻ ኣብ ከመይ ኵነታት 
ይርከብ? ዝምድናታታ ምስ ኤርትራን ይርከብ? ዝምድናታታ ምስ ኤርትራን 
ጐረባብቲ ሃገራትን’ከ ብኸመይ ይግለጽ?ጐረባብቲ ሃገራትን’ከ ብኸመይ ይግለጽ?
ጉዳይ ሶማል፡ ኣብ ዞባና ንዘሎ ስእሊ 

ስለዝውክል፡ ከም ኣብነት ወሲድና 
ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ንታሪኽ 
ተመሊስና እንተርኢና፡ ኣብ 1960ታት 
ግዝኣታት እንግሊዝን ጣልያንን ዝነበራ 
ክልተ ሶማል ኣብ  ሓደ ሰሚረን፡ ናጻ 
ሃገረ ሶማል ምስ ቈመ ዝፈጠሮ ተስፋ 
ቀሊል ኣይነበረን። ምስ’ቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ 
ዝሑል ኲናት ዓለማዊ ኣሰላልፋ፡ ሶማል 

ምስ ሕብረት-ሶቭየት ዝምድና ነይሩዋ። 
እቲ ኣብ ውሽጢ ሶማል ዝተራእየ ናይ 
ፖለቲካ ዳይናሚክስ ድማ፡ ንመስርሕ 
ሃገራዊ ህንጸት ጽቡቕ ኣሰጒምዎ ነይሩ። 
ኣብ መፋርቕ 70ታት፡ ኣብ ኢትዮጵያ 
ለውጢ ምስ መጽአ ግን፡ ናይ ሓያላን 
ሽፍት ወይ ምቅይያር ዝምድና መጺኡ። 
እዚ ለውጢ’ዚ ንኩነታት ሶማል ብኣሉታ 
ጸልዩ፡ ነቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ስያድ 
ባረ ኣብ ኣካይዳኡ ሕልኽላኻት 
ፈጢሩሉ’ዩ። 
ኣብ ሱሳታት፡ ሰብዓታት፡ ሰማንያታት 

ሃገራውነት ህዝቢ ሶማል ከመይ ነይሩ 
እንተድኣ ኢልና፡ ኣብ ሓሙሽተ ክፋላት 
ሶማል ንዝርከቡ ሶማላውያን፡ ማለት 
ንሶማል እንግሊዝ፡ ሶማል ጣልያን፡ ሶማል 
ምዕራባዊ ኬንያ፡ ንገለ ክፋል ጁቡቲን 
ኦጋዴን ናይ ኢትዮጵያን ከጠቓልል 
ዝፍትን ሃገራውነት’ዩ ነይሩ። እዚ 
ኣመለኻኽታ’ዚ ንኣተሓሕዛ ዘቤታዊ 
ፖለቲካ ብዝምልከት ምድንጋራት 
ይፈጥረሉ ነይሩ እዩ። ጐረባብቲ ሃገራት 
ጅቡቲ፡ ኢትዮጵያን ኬንያን ድማ፡ ነዚ 
ኣመለኻኽታ’ዚ ከም ስግኣት ንሃገራዊ 
ድሕነተን  ስለዝወሰድኦ፡ ምስ ሶማል 
ዘለወን ዝምድና ሓንኪርዎ። እቲ ዓለማዊ 
ኵነታት እናተቐያየረ ምስ መጸ ከኣ፡ ዝያዳ 
ምትሕልላኽ ፈጢሩ።  
ኣብ 1991 ስርዓት ስያድ ባረ ምስ 

ወደቐ፡ ድሕሪኡ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 
ዓመት ሶማል ውድቕቲ ሃገር (failed 
state) ክትከውን ዝድረኸ ምዕባለታት’ዩ 
መጺኡ። ዘቤታዊ ፖለቲካ፡ ካብ ገፊሕ 
ሃገራውነት ናብ ምግምማዕ ኣምሪሑ፡ ናይ 
ግዳም ምእትታዋትን ምትሕልላኽን 

ተወሲኹዎ፡ ናብ እንዳን ቀቢላን ወሪዱ። 
ኣብ 60ታት፡ ሶማላውያን ተኣኪቦም፡ 
“ቀቢላ” ዝተጻሕፎ ቃሬዛ ሒዞም፡ ነቲ 
ቃሬዛ ከምዝቐበርዎ ይዝንቶ። ‘ቀቢላነት፡ 
እንዳነት ንድሕሪት ገዲፍና ናብ ህንጸት 
ሃገራውነት’ ነምርሕ’ዩ መልእኽቱ። 
ሽግራቶም ስለዝፈልጡ’ሞ፡ ናይ እንዳን 
ቀቢላን ኣተሓሳስባ ስለዘየዋጽኦም፡ ንኡ 
ገዲፎም ሃገር ክሃንጹ ንገፊሕ መደብ 
ክሰርሑ’ዮም ሓሊኖም። ምስ ኩሉ 
እንተታቱ። እዚ ከይተዓወተ ምስ ተረፈ፡ 
ጸቢብ-ጸቢብ ኣተሓሳስባ ኣምጺኡ። ኣብ 
ርእሲኡ ኣብ መንግስቲ ዝነበረ ብልሽውና 
ንእንዳዊን ቀቢላዊን ምግምማዓት 
ኣጋዲዱዎ። ሰበይ ሰብካ ኮይኑ። ኣብ 
ቁጠባን ወፍሪን ዝግበር ሓለፋታት ናይ 
እንዳን ቀቢላን መልክዕ ሒዙ፡ ነቲ ኣቐዲሙ 
ዝነበረ ተስፋ ኣቕሂምዎ። ኣብ ከምዚ 

ዓይነት ሃዋህው ስርዓት ስያድ ባረ ኣብ 
ምውዳቑ፡ ናይ ሸሪዓ መሓክም መጺኦም። 
ፍትሒ የለን፡ በደል በዚሑ ስለዝተባህለ። 
ድሕሪኡ በብዓይነቱ ምግምማዓት ክሳብ’ዚ 
ሕጂ ዘሎ ናይ ሸባብ ኩነታት መጺኡ፣ 
ሶማልያ ውድቕቲ ሃገር ኮይና።  
ሶማልያ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ፡ ባብ 

ኤል መንደብ፡ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ቦታ 
ቀሊል ኣይኮነን። 3300 ኪሎ ሜትር 
ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ሃገር እያ። ገዚፍ 
ሕርሻዊን ማዕድናዊን ካልእን ዕቑር ሃብቲ 
ኣለዋ። ኣብ ርእሲ ቁጠባዊ ረቛሒ፡ ናይቲ 
ህዝቢ ሰፊሕ ዝርገሐ ንዞባዊ ውህደትን 
ምምልላእን ዝህልዎ ኣበርክቶ ቀሊል 
ኣይኮነን። ናይ ሶማላውያን ውህደት፡ ኣብ 
ኦጋዴን ይሃሉዉ፡ ኬንያ፡ ጂቡቲ ኣህጉራዊ 
መግዛእታዊ ዶባት ኣብ ቦታኡ እናሃለወ 
ንዞባዊ ውህደት ክንደይ ምሓገዝ ኢልካ 
ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ክንድኡ 
ግን ምምቕቓል ኮይኑ። እቲ ምምቕቓል 
ንዝተፈላለየ ምትእትታዋት ዕድል 
እናኸፈተ መመሊሱ ምትሕልላኻት 
ፈጢሩ። ኣብ ግዜ ዓይዲድ ዝነበረ 
ምትእትታው ኣመሪካ፡ ድሕሪኡ ዝቐጸለ 
ምትእትታው ካልኦት ናይ ግዳም 
ሓይልታት ነናቱ ስምብራት ገዲፉ እዩ። 
ጉዳይ ሶማል፡ ስለምንታይ ብዞባ ደረጃ 
ክፍታሕ ኣይከኣለን ኢልና ክንዛረብ 
ንኽእል። ብዞባ ደረጃ ክፍታሕ ዘይክእለሉ 
ምኽንያት፡ ብቐንዱ ኬንያን ኢትዮጵያን፡ 
ጉዳይ ሶማል ከም ስግኣት ንሃገራዊ 
ድሕነተን ክወስድኦ ስለዝጸንሓ እዩ። 
ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ዞባዊ 

ሃዋህው ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሶማልያ 
ርክብ ከመይ’ዩ እንተ ድኣ ኢልና 

ንሓድሕዱ ዝጸላሎ ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎ 
እዩ። ኣብ እዋን ቃልሲ ንናጽነት ዝነበረ 
ምድንጋጽ ይኹን ምትሕግጋዝ ዝፈጠሮ 
ዝምድናን ናይ ሓባር ኣረኣእያታትን 
ኣሎ። ነዚ ኣብ ዝጭበጥ ዞባዊ ውህደት 
ወይ ዞባዊ ምምልላእ ክትቅይሮ፡ ናይ 
ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ናይ ሓደ 
መንግስቲ ሕርያ ኣይኰነን። እዚ ዞባ 
ዘለዎ ጸጋታት ኣጓሳጕሱ፡ ናይ ሓባር 
ዕብየት ከምጽእ ሕርያ ኣይኰነን። ኣብ 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝጸንሐ ዝዓበየ ክሳራ ናይ 
ሶማል እዩ። ኣብ ጎደቦ ሶማል ዘለዋ ሃገራት 
ከኣ፡ ዝግባእ ተራ ኣይተጻወታን። ድሕሪ 
1991፡ ሓደ ካብ’ቲ ምስ መለስ ብግልጺ 
ንዛረበሉ ዝነበረና ዓበይቲ ኣርእስትታት 
ናይ ሶማል ጉዳይ እዩ። ኢትዮጵያ፡ ኣብ 
ምርግጋእ ሶማል ዓቢ ኣበርክቶ ክትገብር 
ትኽእል ሃገር እያ። ንሕና ዝሓሸ ዝምድና 
እውን እንተለና፡ ብቐረባ ክዋሳእ ዝኽእል 
ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት እዩ። እቲ ዝሕዝን፡ 
በዚ ኣመለኻኽታ’ዚ ናይ ሓባር ዞባዊ 
መደባት ኣውጺእና ከይንሰርሕ ዝዕንቅጽ 
ናይ ደገ ምትእትታው መጺኡ። ኣብ 
2006 መሪሕነት ማለሊት ስለምንታይ 
ንሶማል ወሪሩ እንተ ተባሂሉ ኣጀንዳ 
ናይ’ዚ ዞባ ወይ ናይ ኢጋድ  ኣይነበረን። 
ናይ ኣመሪካ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ። ንሕና 
ብሓባር ተረዳዲእና ናይ ሶማል ኩነታት 
ናብ ዝበለጸ ክንቅይሮ እዩ ነይሩ ሓሳብና። 
ሓደ ካብቲ ኣባልነትና ኣብ ኢጋድ ን16 
ዓመታት ዘደስከልናሉ ምኽንያት ድማ 
እዚ ናይ ሶማል ጉዳይ እዩ። ዞባዊ ውድብ 
ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሽግራት ዝፈትሕን 
ውህደት ዘምጽእን እንተዘይኮይኑ እንታይ 
ፋይዳ ኣለዎ? 
ንሕና ብዞባ ደረጃ ምትሕብባርን 

ውህደትን ክንሓስብ ከለና ናይ ሶማል 
ጉዳይ ኣነኣኢስና ንርእዮ ኣይኰነን። ሶማል 
ካብ’ዚ ዘለዎ ዓዘቕቲ ክወጽእ ክኽእል 
ኣለዎ። ብእንዳን ቀቢላን ዝካየድ ዘቤታዊ 
ፖለቲካ ንዝዀነ ዘርብሕ ኣይኰነን። ምስ 
ጎረባባትና ካብ ንመኻኸረሉ ጉዳያት ሓደ፡ 
ሶማል ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣካል ናይ’ዚ 
ዞባ ኰይኑ ኣበርክቶኡ ክገብር ምእንቲ 
ክንሰርሓሉ ኣለና ዝብል እዩ። ብእኩብ 
እንተሰራሕና ዝበለጸ፡ እንተዘይኮነ ንሕና 
እጃምና ንገብር። ነቲ ኩነታት ምቕያር 
ሓዲሽ ምህዞ’ውን ዘድልዮ ኣይኮነን። 
ካብ ውዱቕ ስርዓት ንምውጻእ እንታይ 
የድሊ እንተ ተባሂሉ ውህደት እዩ። ነቲ 
ኣብ ሶማል ዘሎ ኩነታት ከም ውሁብ 
ወሲድካ፡ መመሊስካ ሓይሊ ናይ ህዝቢ 
ሶማል እናዳኸምካዮ ከይድካ ሃገር ክህነጽ 
ኣይክእልን እዩ። ናይ ደገ ምትእትታዋት፡ 
ነቲ ኣብ ሞንጐ ክልተ ሶማላት ዝበሃል 
ፍልልይ እውን እናግፍሖ ክኸይድ ንዕዘብ 
ኣለና። በይናዊ ምእዋጅ ናጽነት ዝበሃል፡ 
ነቲ ዞባ ናብ ዘይምርግጋእ ዝመርሕ 
ስለዝዀነ ክእረም ክኽእል ኣለዎ። 
ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ሶማል ዘለወን 
ኣጠማምታ ናብ ሃናጺ መገዲ ክቕይርኦ 
ኣለወን። 
ልዕሊ ዝዀነ ካልእ ነገር፡ ሶማል ከም 

ልኡላዊ ሃገር ናቱ ልኡላዊ ትካላት 
ክፈጥር ኣለዎ። ቅድም ቀዳድም ሃገራዊ 
ናይ ምክልኻል ሓይሊ ከቐውም ኣለዎ። 
ሚሊሻታት ገይርካ ዝኸይድ ሃገር የለን። 
ብመሓክም ይኹን ብኸምዚ ናይ ሸባብ 
ናይ ሽበራ ጉጅለታት ክመጽእ ዝኽእል 
ውህደት የለን። ቅድሚ ዝኣገረ ርጉእ 
መንግስቲ ሃልዩ፡ ስትራተጂኡ ሓንጺጹ 
ንሃገራዊ ውህደት ከተግብር ሕጡብ 
ብሕጡብ ልኡላዊ ትካላት ክሃንጽ ኣለዎ። 
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ካብ 3ካብ 3ይ ይ ገጽ ዝቐጸለገጽ ዝቐጸለ

ናብ 5ናብ 5ይይ ገጽ ይቕጽል ገጽ ይቕጽል

. . . ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
እዞም ኣብ’ዚ ዝተዓለሙ ሓሙሽተ ሽሕ 

እኹላት ኣይኰኑን። ሶማል ግፍሒ መሬቱ፡ 
ገማግሙ ካልእ ዝተፈላለየ ጉዳያቱ ኣብ 
ግምት ኣእቲኻ፡ ናቱ ሰራዊት ክሃንጽ 
እንተዀይኑ፡ ዝዀነ ቁጽሪ ኣብ ሓንጐልካ 
ክመጽኣካ ይኽእል እዩ። 140፡ 150፡ 
160 ሽሕ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል። 
ስለዚ ህላወ ናይ ሶማል ከውሕስ ዝኽእል 
እዚ ዓቕሚ’ዚ ክህነጽ ክኽእል ኣለዎ። ሓደ 

ንህዝቢ ሶማል ተገዛኢ ዝኸውን ንህዝቢ 
ሶማል ዘገልግል ንሓድነት፡ ንልምዓትን 
ዕብየትን ሶማልያ ዝሰርሕ ትካል ክህሉ 
ኣለዎ። 
ንሕና ዓቕምና ንፈልጥ ኢና። ዓቕምና 

ኣጋኒንና ኣይንርእዮን። ግን ነዚ ሓሳብ’ዚ 
ንምትግባር ክሕግዝ ምእንቲ፡ ንምንዳቕ 
ሃገራዊ ሰራዊት ሶማል መበገሲ ኣበርክቶ 
ክንገብር ኢልና ተበግሶ ወሲድና። ድሌት 
ናይ መንግስቲን ህዝቢን ሶማል እውን 
ካብ’ቲ ናትና ሕርያ ዝተፈልየ ኣይኰነን። 
ናይ ፋርማጆ መደብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ 
ህዝቢን መንግስቲን ሶማል ተቐባልነት 
ስለዘሎ ክንሰርሓሉ ጸኒሕና። ኣብዚ ዝሓለፈ 
ሰለስተ ዓመት ነዚ መደብ እዚ ንምፍሻል 
ዘይተፈተነ ነገር የለን። ካብ ዋሽንግቶንን 
ተኸተልታን ጀሚርካ እዚ ጕዳይ እዚ ኣብ 
ሸቶኡ ከይበጽሕ፡ “ሞይቶም፡ ተቐቲሎም፡ 
ኣብ ትግራይ ወሲዶሞም፡ ከምዚ 
ገይሮሞም” እናበልካ መወዳእታ ዘይብሉ 
ናይ ምዕንፋስ ስራሕ ክፍተን ጸኒሑ። ሕጂ 
እውን ዓዶም ምስ በጽሑ ንምብትታኖም 
ዝግበር ዘሎ ፈተነታት እዚ ክትብሎ 
ኣይትኽእልን። ምስቲ ዘሎ ዕንቅፋታት 
ኣዛሚድካ ክትርእዮ ከለኻ ዳግመ ህንጸት 
ሶማል ዘለዎ ብድሆታቱ ከቢድ እዩ። ኣብ 
ውሽጢ ዘሎ ናይ ምግምማዕን ምትፍናንን 
ፖለቲካ ሰጊርካ ናይ ብሓቂ ውህደት 
ከተምጽእ ቀሊል ኣይኰነን። ዝውንዘፍ 
ኣርእስቲ ግን ኣይኮነን። 
ሶማል ብናይ ቀደም ገምጋም ጥራይ ኣብ 

ዓመት 150 ሽሕ ቶን ክሕፈስ ዝኽእል 
ሃብቲ ባሕሪ ዘለዎ ሃገር እዩ። ብሉጻት 
ዓይነት ዓሳታት። ናይ ጥሪትን ሕርሻን 
ዕቑር ጸጋታቱ ገዚፍ እዩ። ምስዚ ኹሉ 
ጸጋ፡ ሶማልያ መመሰሊ ጥምየት፡ ድኽነት፡ 
ደርቂ ክትከውን ዝግባእ ኣይኮነን። ካብኡ 
ክትወጽእን ጸጋታታ ከተማዕብልን ኣለዋ። 
ሕጂ’ውን ነዳዲን ጋዝን ተረኺቡ ኣሎ። 
ልዕሊ ኵሉ ግን ሶማል ህዝቢ ኣለዎ። 
ልምዓትን ዕብየትን ንምውሓስ ከኣ፡ ናይ 
ድሕነትን ምክልኻልን ኣካላት ክህነጽ 
ኣለዎ። ጎረባብብቲ ሃገራት ከኣ፡ ነዚ ብግቡእ 
ተረዲኦም ክሕግዙ ኣለዎም። ንህዝቢ 

ሶማል ሓለፋ ምግባር ዘይኮነ ግድነት 
እዩ። ንረብሓ ኹልና ስለዝኾነ። ልዕሊ 
ኵሉ ግን ሶማላውያን ናይ ገዛእ ርእሶም 
ጉዳያት ክፈትሑ ክኽእሉ ኣለዎም። 
ናይ ሽበራ ጸገማት እንተሎ፡ ንሶማላውያን 
ተኪኡ ክፈትሖ ዝኽእል የለን። በየናይ 
ሞጎት? መተካእታ ህዝቢ ሶማል ክኸውን 
ዝኽእል የልቦን። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 30 
ዓመታት ዝርኣናዮ ፋሽን ግን፡ ንሽበራ 

ክትምክት ናይ ደገ ሓይልታት ምምጻእ 
እዩ። ብኸምኡ ዝፍታሕ ሽግር የለን። 
ህዝቢ ሶማል ነዚኦም ጉዳያት እዚኣቶም 
ክምክቶም ዝኽእል ናቱ ልኡላዊ ትካላት 
ሃኒጹ ጥራይ እዩ። ዝግበር ሓገዝ እንተሎ 
ኣኽኣሊ (enabling) ደገፋት ምብርካት 
እምበር መተካእታ ህዝቢ ሶማል ክትከውን 
ምሕሳብ ግጉይ እዩ።  
ምስ ሶማል ንገብሮ ምድግጋፍ ካብዚ 

ኣመለኻኽታ’ዚ ዝብገስ እዩ። ግዴታና 
ስለዝዀነ ንገብሮ ዘለና እዩ። ዓቢ ነገር 
ኣይኰነን። ግን ብሓባራዊ መረዳእታ 
ክቕጽል ዘለዎ እዩ። ሶማል ናብ ንቡር 
ተመሊሱ ኣካል ናይ’ዚ ዞባ ኰይኑ ግቡእ 
ኣበርክቶ ክገብር፡ ግድነት ክንሰርሓሉ ዘለና 
እዩ። በይንና ጥራይ ዘይኰነ ምስ ኩሎም 
ጎረባብቲ እናተማኸርና ብቐንዱ ከኣ ምስ 
ትካላትን መንግስቲን ሶማል እናተራኸብና 
ነዚ ጉዳይ እዚ ከነማዕብሎ ክንክእል ኣለና። 
እዚ ንኸይከውን ዝግበር ዘሎ ዕንቅፋታት፡ 
ንሕና ኮነ ሶማላውያን ንሓስቦ ንምዝራግ 
ዝካየድ ተግባራት ድማ፡ ዝርዝራቱ ሓደ 
ብሓደ ክግለጽ ዘለዎ እዩ። ምኽንያቱ 
ህዝቢ ሶማል ክፈልጥ ኣለዎ፡ ህዝቢ እዚ 
ዞባ’ውን ክፈልጥ ኣለዎ። ገንዘብ እናሃብካ 
ምልሻታት ክትፈጥር፡ ሰሜንን ደቡብን 
እናብልካ ክልተ ሶማላት ከተዋቕዕ፡ 
እንዳታት ሓድሕድ ከተናቚት ዝግበር ዘሎ 
ጸወታ ንዝዀነ ሰብ ከጋግዮ የብሉን። እቲ 
ቀንዲ ጉዳይ፡ ሶማል ናብ ሃገር ትምለስዶ 
ኣይትምለስን እዩ። ሓንቲ ሕርያ ድማ 
እያ ዘላ። ነዚ ዕላማ’ዚ ክንሰርሕ ክንክእል 
ኣለና። ዘቤታዊ ጉዳያትና እናሰራሕና እቲ 
ዝገፍሐ ዞባዊ ምትሕግጋዝን ምምልላእን 
እውን ዝውንዘፍ ስለዘይኰነ፡ ንክልቲኡ 
ኣዛሚድና ክንሰርሕ ግድን እዩ። ከይድካ 
ከይድካ ግን ናይ ሶማላውያን ሓላፍነትን 
ግዴታን ስለዝዀነ ንከምኡ ዘብቅዖም 
ደገፍ ክግበረሎም ኣለዎ። ንዓኦም ተኪኡ 
እዚን እዚን ከገብር እየ ዝብል ግን፡ ነቲ 
ጉዳይ ክሓላልኽ እምበር ከዐርዮ ዝኽእል 
ኣይኰነን። 
• ክቡር ፕረዚደንት፡ ናይ ኬንያ ሓድሽ • ክቡር ፕረዚደንት፡ ናይ ኬንያ ሓድሽ 

ፕረዚደንት እውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፕረዚደንት እውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 
ታሕሳስ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ፈጺሙ ታሕሳስ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ፈጺሙ 

ነይሩ፣ ናይ ሱዳን ሰበ-ስልጣን እውን ነይሩ፣ ናይ ሱዳን ሰበ-ስልጣን እውን 
ከምኡ። ከም’ቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ። ከም’ቲ መንግስቲ ኤርትራ 
ዝብህጎን ዝደልዮን ኣብዚ ዞባ ሰላምን ዝብህጎን ዝደልዮን ኣብዚ ዞባ ሰላምን 
ጸጥታን ሰፊኑ - ኣብ ሞንጎ ኬንያ፡ ሶማል፡ ጸጥታን ሰፊኑ - ኣብ ሞንጎ ኬንያ፡ ሶማል፡ 
ጅቡቲ፡ ክልተ ሱዳናትን ኤርትራን ጅቡቲ፡ ክልተ ሱዳናትን ኤርትራን 
ቊጠባዊ ምትሕብባርን ሽርክነትን ክሕይል ቊጠባዊ ምትሕብባርን ሽርክነትን ክሕይል 
ሓባራዊ ድሌትን መረዳእታን ኣሎዶ ሓባራዊ ድሌትን መረዳእታን ኣሎዶ 
ትብል? ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ብዛዕባ ዘሎ ትብል? ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ብዛዕባ ዘሎ 
ዕድላትን ብድሆታትንከ እንታይ መብርሂ ዕድላትን ብድሆታትንከ እንታይ መብርሂ 
ትህበና?ትህበና?
ምስ ሓፈሻዊ ዞባዊ ኣጀንዳ ይኹን 

ስትራተጂ ኣዛሚድካ ናይ ኬንያ ኣገዳስነት 
ርዱእ እዩ። ኣብ እዋን ፕረዚደንት 
ኣራፕ ሞይ፡ ኬንያ ኣብዚ ዞባ ኣገዳሲ 
ተራ ዝነበራ ሃገር እያ።፡ ንኣብነት ኣብ 
ናይ ደቡብ ሱዳን ጉዳይ፡ መብዛሕትኦም 
ኣኼባታት ኣብ ኬንያ እዮም ዝካየዱ 
ነይሮም። ጥጡሕ ባይታ ነይሩ ክበሃል 
ይከኣል። ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዕቑዳት፡ 
ኪባኪ ይዅን ኡሁሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን 
ግን፡ ምስ ናይ ሶማል ኩነታት ተኣሳሲሩ 
ዝምድናና ጽቡቕ ኣይጸንሐን። ክሳብ 
ጋዜጠኛታትና ካብ ጽርግያ ወሲዶም 
ዝኣስርሉ  እዋን’ዩ ነይሩ። ናቶም ጸገም 
ኣይኰነን፡ ስራሕ ናይ ደገ ትካላት 
ስለያ እዩ። እዘን ትካላት ስለያ ናይሮቢ 
መደበረን ገይረን ኣብዚ ከባቢ ክፍጽምኦ 
ዝጸንሓ ሕንከራታት ሓደ ብሓደ 
ዝርዝራቱ ክግለጽ ዝከኣል ርእሱ ዝኸኣለ 
ዛንታ ዘለዎ። በዚ ድማ፡ ካብ ኪባኪ ክሳብ 
ኡሁሩ ዝነበረ ኵነታት ነቲ ዕድል ብስሩ 
ኣባኺኑዎ’ዩ ክንብል ንኽእል። ኣብ 2006 
ኣብ ሶማልያ ናይ ማለሊት ምትእትታው 
ድሕሪ ምምጽኡ፡ ንማለሊትን ናይ ብዓል 
ኡሁሩን ኪባኪን መንግስቲ ዘወሃህድ 
ዝነበረ ናይ ደገ ስለያዊ ትካላት እዩ። እዚ 
ስለዝዀነ፡ ኬንያ ግቡእ ኣበርክቶኣ ክትገብር 
ኣይበቕዐትን። ኣብ ዉሽጢ ሶማል ዘሎ 
ባህላውን ማሕበራውን ኣቃውማታታት 
ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ኬንያ ዓቢ ኣበርክቶ 
ክትገብር ምኸኣለት ነይራ እያ። 
ናይ ኡሁሩን ኪባኪን መንግስታት 

ብናቶም ሕርያ ዘይኰነ፡ ብናይ ደገ 
ጸቕጢ ዳርጋ ምሳና ዝጸንሖም ዝምድና 
ኣሐሽኪሮሞ ጸኒሖም እዮም። ናይ 
ዊሊያም ሩቶ ምምጻእ ግን ዓቢ ዕድል 
ከፊቱ። ናብዚ ዝመጸ ብናቱ ተበግሶ’ዩ። 
በቲ ዝወሰዶ ተበግሶ ድማ፡ ናብ ንቡር 
ተመሊስና ብክልተኣዊ ዝምድናታትና 
ጀሚርና ብዛዕባ ዞባና ክንመያየጥ ዕድል 
ረኺብና። ካብቲ ዝቐለለ ናይ ቪዛ ጉዳይ 
ጀሚርካ፡ ንዝሰፍሐ ቁጠባዊ ምትሕብባርን 
ዉህደትን ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ሓሳባት 
መጺኡ። ሓድሽ ምህዞ ኣይኰነን። ናይ 
ኣፍሪቃ ቀዳሞት መራሕቲ ኣቦታት፡ 
ድሕሪ መግዛእቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ 
ክምስረት እንከሎ ዝነደፉዎ መርሓ-ጐደና 
እዩ። ክሳብ ሕጂ ናይ ምሉእ ወለዶ ዕድል 
ከሲርና ኢና። ናይ ዊልያም ሩቶ እወታዊ 
ኣረኣእያን ተበግሶን ናይ ብሓቂ ብዙሕ 
ነገራት ኣበራቢሩ ኣሎ። ብዙሓት ነገራት 
ክንዛረበሎም ጀሚርና። ናይ ናይሮቢ 
ዑደት’ውን መሊሱ ንዕኡ ኣደልዲሉዎ። 
ኣብ መንጎ’ዚ ናይ ዋሺንግተን ዕድመ 
እውን መጺኡ። ኣብኡ ተሳቲፎም 
ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ብዙሕ ነገራት’ዩ። 
ምስ ካልኦት ተራኺቦም ዝገበርዎ 
ዘረባታት’ውን ኣረኣእያኦም ኣስፊሕዎ 
እዩ። ናይ ደገ ምትእትታው፡ ናይ ደገ 
ዕንቅፋታት ይበዝሓና ኣሎ፣ ሓቢርና 
ባዕልና ከይንሰርሕ ዕድል ከሊኦምና፣ ነዚ 
ዕንቅፋታት’ዚ ኣሊና ናብ ንቡር ክንምለስ 
ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ርእይቶታት 
እዩ ዘሎ።
ከም ውጽኢት ናይቲ ምስ ዊልያም ሩቶ 

ዝተገብረ ርክብ ኤርትራ ኣብ ኢጋድ 
ኣደስኪላቶ ዝጸንሐት ኣባልነታ ናብ 
ቦታኡ ተመሊሱ ኣሎ። ምኽንያቱ በዚ 
ኣተሓሳስባ’ዚ ክንሰርሕ ንኽእል እንተደኣ 
ኰይንና ዘደስክል ምኽንያት የብልናን። 
እዚ ዞባዊ ውድብ፡ ዞባዊ ዕላማታትን 
ስትራተጂታትን ከተግብር ስለዘይክኣለ፡ 
መጋበርያ ናይ ግዳም ሓይልታት 
ስለዝዀነ ኢና ኣባልነትና ኣደስኪልና 
ጸኒሕና። ሕጂ እውን ኢጋድ ናብ ንቡር 
ክምለስ እንተድኣ ኰይኑ፡ ካብ ዝሓለፈ 
ተመኩሮ ትምህርቲ ተወሲዱ ቕርጹን 
ኣቃውማኡን ኣሰራርሓኡን ክመሓየሽ 
ኣለዎ። ዕላማኡ ብግቡእ ክወቅዕ ባይታ 
ከነጣጥሓሉ ኣለና። ብዘይብኡ ክንሰርሕ 
ኣይንኽእልን ኢና። ዘቤታዊ ጉዳያት 
ናይ ልኡላውያን መንግስታትን ሃገራትን 
ሓላፍነት እዩ። ብዞባ ደረጃ ከኣ ውህደት 
ወይ ሲነርጂ (Synergy) ክንፈጥር 
ንኽእል በቲ ዞባዊ ውድብ እዩ። ምስዚ 
ዘሎ ዓለማዊ ምሕቋን ተኣሳሲሩ፡ ኣብ ዞባና 
ዘጋጥም ዘሎ ዝተፈላለየ ጸገማት ፈቲሕና 
ብሓባር ንምስራሕ ባይታ ክንፈጥር 
ክንክእል ኣለና። ኣብ ሶማል ንዘሎ ኵነታት 
ክንተሓጋገዘሉ ኣለና። ኣብ ደቡብ ሱዳን፡ 
ኣብ ሱዳን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኵነታት፡ 
ብሓፈሻኡ ኣብ ዞባና ዘሎ ኵነታት 
ተሓባቢርና ክንሰርሓሉ ኣለና። ዝሓለፈ 
ተሞኩሮ ተማሂርናሉ ኣለና። ዕድላት 
ኣኽሲሮምና እዮም። ሕጂ ብኣኡ 
ዘጕህይ ወይ ዘጣዕስ የብልናን። ንዓኡ 
ከነምልስ እንተድኣ ኰይንና ግን፡ ብዝበለጸ 
ናህሪ፡ ብዝሓየለ ኣከያይዳ ክንሰርሕ ኣለና። 
ናይ ሩቶ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ናይ 

ብሓቂ ዓቢ እዩ። ንዕኡ ንምዕንቃፍ ኢሎም 
ዝንቀሳቐሱ ኣለዉ። ኣብዘን ዝሓለፋ 
ሳምንታት ጥራይ ናቱ መርኣያታት ኣሎ። 
ስለምንታይ ተረቢጾም? ስለምንታይ ጉያ-
ጉያ ይብሉ ኣለዉ? ርዱእ እዩ። ኣብዚ 
ከባቢ ዝመጽእ ውህደትን ምምልላእን፡ 
ንረብሓኦም ስለዘየገልግል ዕንቅፋት 
ክፈጥሩ ኣለዎም። እዚ ንጽበዮ ነገር እዩ። 
ሓድሽ ኣርእስቲ ኣይኰነን። እቲ ዋና ነገር፡ 
ኣድህቦናን ኣተኩሮናን ኣብቲ ዕላማታት 
ኮይኑ፡ ከሲርናዮ ዘለና ዕድል ከነምልሰሉ 
እንኽእል ናህሪን ኣከያይዳን ምምዕርራይ 
እዩ። 
እቲ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ ዝበሃል 

ጉዳይ፡ ብዙሕ ኣርእስቲታት ዘጠቓልል 
እዩ። ኣብ ጸዓት፡ ማይ፡ ሕርሻ፡ ንግድን 
ወፍሪን ካልኦት ዝተፈላለዩ ጽላታትን፡ 
ግብራዊ ክኸውን ኣብ ዝኽእል 
ኣርእስትታት ክንዛረብ ጸኒሕና ኣለና። ነዚ 
ንምትግባር ዘኽእል ትሕተ-ቅርጺ ናይ 
መጓዓዝያ፡ ባሕሪ፡ ኣየር፡ ምድሪ፣ ማእለያ 
ዘይብሎም ዝርዝራዊ ጉዳያት ስለዝለዓሉ፡ 
ንዕኡ ዘውሃህድ ፖሊሲታትን መካኒዝምን 
ክንፈጥር ከድልየና እዩ። እቲ መካኒዝም 
ድማ ንጹር ዕላማ ሃልዩዎ፡ ቅርጺታቱ 
ፍሉጥ፡ ሰሌዳ ውጥን ትግባረ ሒዙ 
እዚኦም እዚኦም ክትግበሩ ኣለዎም ዝብል 
ክኸውን የድሊ። ብክልቲኡ ወገን ጽቡቕ 
ድሌት ኣሎ። ጽቡቕ ድሌት ግን ጭቡጥ 
ውጽኢት ክትርእየሉ ኣሎካ። በይንና 
ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ዝበሃለሉ 
እውን፡ ኣብ ዝገፍሐ ናይቲ ዞባ መደባት 
ኣእቲና ክንሰርሓሉ ኣሎና። 
ብናትና ኣረኣእያ፡ ኢጋድ ከም ብሓድሽ 

ስርሑ ክጅምር፡ ካብ ዝሓለፈ ተመኩሮ 
ዝተመሃርናዮም ኣብ ግምት ብምእታው፡ 
ንመጻኢ ተልእኾታት ብግቡእ ዝሰርሓሉ 
ቅርጺን ኣሰራርሓን ክፍጠር ኣለዎ። 
መንግስቲ ኬንያ ነዚ ተበግሶታት ክወስድ፡ 
ብዝተፈላለዩ ጽፍሒታት ዝካየዱ 
ኣኼባታት ክውድብ ተረዳዲእና ኣሎና። 

ስለዚ ጽቡቕ ሃዋህው ተፈጢሩ ኣሎ። እቲ 
ዝዓበየ ጉዳይ ድማ፡ ንቕድሚት ከመይ 
ጌርና ነዚ ዝምድና’ዚ ከነማዕብሎ ንኽእል 
እዩ። ኣብ ቅድመና ክጸንሑ ዝኽእሉ 
ሕልኽላኻትን ማሕንቖታትን ሰጊርና፡ 
እንታይ እንታይ ክንገብር ንኽእል - 
ድሉውነትና ከነሐይል ምእንቲ፡ ዳርጋ ኣብ 
ገፊሕ ዕዮ-ገዛ ኣቲና ኣለና ክበሃል ይከኣል። 
እቲ ሃዋህው ግን፡ ናይ ብሓቂ ትስፉው፡ 
ናብ ኣድማዒ ስራሕ ከምርሓና ዝኽእል 
እዩ። ዝተመሃርናዮ ቀሊል ስለዘይኮነ፡ 
ቀደም ዝሓሰብናዮ ኣይሰርሐን’ሞ ሕጂ 
እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝበሃል ዳርጋ 
ኣውቶማቲክ መልሲ ተረኺብሉ ስለዘሎ፡ 
እቲ ዝተርፍ ምጕያይን ናህሪ ምውሳኽን 
እዩ።
• ክቡር ፕረዚደንት፡ ሃገራት ማእከላይ • ክቡር ፕረዚደንት፡ ሃገራት ማእከላይ 

ምብራቕ ብፍላይ ከኣ ሃገራት ወሽመጥ፡ ምብራቕ ብፍላይ ከኣ ሃገራት ወሽመጥ፡ 
መርገጺታተን ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት መርገጺታተን ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት 
- ካብ’ቲ ቅድም ዝነበረ ርኡይ ጸግዒ - ካብ’ቲ ቅድም ዝነበረ ርኡይ ጸግዒ 
ምዕራባውያን እናተቐየረ፡ ዝምድናታተን ምዕራባውያን እናተቐየረ፡ ዝምድናታተን 
ምስ ሃገራት እስያ እናሰፍሐ ዝኸይድ ምስ ሃገራት እስያ እናሰፍሐ ዝኸይድ 
ዘሎ ይመስል። እዚ ዝምድናታት’ዚ ናበይ ዘሎ ይመስል። እዚ ዝምድናታት’ዚ ናበይ 
ከምርሕ ይኽእል? ብሃገራት ምዕራብ’ከ ከምርሕ ይኽእል? ብሃገራት ምዕራብ’ከ 
ከመይ ይጥመት? ምስኡ ኣተኣሳሲርካ፡ ከመይ ይጥመት? ምስኡ ኣተኣሳሲርካ፡ 
ምስ ኤርትራ ክምዕብል ዝጸንሐ ምስ ኤርትራ ክምዕብል ዝጸንሐ 
ዝምድናታት ናይ’ዘን ሃገራት ኣብ ከመይ ዝምድናታት ናይ’ዘን ሃገራት ኣብ ከመይ 
ኵነታት ይርከብ?  ኵነታት ይርከብ?  
እዚ ኣርእስቲ’ዚ ከቢድ እዩ። ዝርዝራቱ 

ብዙሕ ስለዝዀነ። ምስ’ቲ ንሕና ጐደቦ 
(neighborhood) እንብሎ ኣተኣሳሲርካ 
ክትዛረበሉ ትኽእል ጉዳያት ኣሎ። ንሕና 
ጐደቦና ኢልና እንገልጾ - ተፋሰስ ኒል 
(Nile basin)፡ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ቀይሕ 
ባሕሪ፡ ወሽመጥ ዓረብ እዩ። እዚ ኣርባዕተ 
ጂኦግራፍያዊ ከባቢታት፡ ንሓድሕዱ 
ተመላላኢ እዩ። ናይ ኣርባዕቲኦም 
ሓድሕዳዊ ዝምድና ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ናታቶም ርክባት ምስ ካልኦት ክፍሊታት 
ዓለም፡ ኣፍሪቃ፡ እስያ፡ ኤውሮጳ፡ ምስ’ቶም 
ሓያላን ዝበሃሉ ዝጸንሖም ዝምድናታት፡ 
ነቲ ምዕሪት (equation) ኣዝዩ ከቢድን 
ሕልኽላኽ ይገብሮ። 
ኣብ እዋን ዝሑል ኲናት ዝነበረ ኩነታት 

ገዲፍና፡ ኣብ’ዚ 30 ዓመታት ዝመጸ 
ለውጢን እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት ንምፍጣር 
ክግበር ዝጸንሐ ፈተነታትን ብዙሕ ነገራት 
ከሲቱ እዩ። እንኮ ቀጽራዊ ‘unipolar’ 
ዝብልዎ ዓለም ንምፍጣር ክብገሱ ከለዉ፡ 
እቶም ዓበይቲ ስትራተጂስትስ፡. ናይ 
ጽልዋ ክሊ (Spheres of influence) 
ምቛም ዝብል ሓሳብ እዮም ኣበጊሶም። 
እዚ ናይ ጽልዋ ክሊ - ኣነ ብቐሊል 
ኣገላልጻ ‘ዓብልል ገብት’ እየ ዝብሎ። 
ትዕብልል ትግብት፡ ትዘምት። ካልእ 
ሞጎት የብሉን። ናይ ስስዐ ፍልስፍና እዩ። 
ብፍላይ ነተን ብነዳዲ ሃብታማት ዝበሃላ 
ሃገራት፡ ከም ትሕጃ ወይ ከም ሕዛእቲ 
እዮም ዝወስዱወን። ሃብተን ኣብ ትሕቲ 
ምቁጽጻሮም ኣእትዮም፡ ነቲ ዓለማዊ ዕብለላ 
መደርዒ ይገብርዎ። ሃይመና (hegemo-
ny)፡ ብቐንዱ ብቑጠባዊ ሓይልኻ ኢኻ 
ተረጋግጾ። እቲ ቁጠባዊ ሓይሊ ኸኣ፡ ኣብ 
ኣመሪካ፡ ኤውሮጳ ዘሎ ናቶም ጸጋታት 
ኣይኰነን። ካብ ፈለማ 20 ክፍለዘመን 
ጀሚርካ ዳርጋ ንሚእቲ ዓመታት ኣቢሉ 
ዝኸውን ናይዚ ዞባ’ዚ ሃብቲ መዝሚዞሞ 
እዮም። ነዚ ሃብቲ’ዚ ንምቁጽጻር ክብሉ፡ 
“ንሕልወኩም ኣለና፡ ንሕና ኢና 
ዘራያትኩም፡ ንሕና ኢና ሓለውትኹም፡ 
ንሕና ኢና ዋሕስኩም” እናበሉ፡ ኣብተን 
ሃገራት ቀሪጸምዎ ዝጸንሑ ናይ ኣእምሮ 
ቅኒት (mindset) ኣሎ። 
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ኣብዚ ዞባ ዘሎ ግርጭታት እናኣነሃሃሩ 
ንረብሓኦም ክጥቀምሉ ጸኒሖም እዮም። 
ሃብቲ ናይዚ ዞባ ንምምዝማዝ ወይ 
ንምግባት ከካይዱዎ ዝጸንሑ ጸወታ 
ዛንታኡ መወዳእታ የብሉን። 
እቲ ናይ እንኮ ቀጽራዊ ስትራተጂኦም፡ 

ብቁጠባ፡ ብወተሃደራዊ ሓይሊ፡ 
ብቴክኖሎጂ ዝወዳደረና ኣይኮነን ጥቓና 
ዝቐርብ ክህሉ የብሉን ኣብ ዝብል 
ሓሳብ ዝሰረተ እዩ። ከም ኣካል ናይዚ 
ስትራተጂ’ዚ፡ ኣብ’ዚ ከባቢ’ዚ ወተሃደራዊ 
ህላወኦም ከዕብዩ እዮም ጸኒሖም። ከም 
መተካእታ ናይተን ሃገራት። መደበራት 
መስሪተን፡ ንሰራዊት ኣመሪካ ዘስፈራ 
ውሑዳት ኣይኰናን። ክልተኣዊ ናይ 
ምክልኻልን ናይ ድሕነትን ውዕላት 
ይፍጸም፡ ወተሃደራት መጺኦም ኮፍ 
ይብሉ፣ ሓይሊ-ባሕሪ ይዅኑ ሓይሊ-
ኣየር። ዝርዝራት ዓብልል ገብት ብኣሃዛት፡ 
ብቦታ፡ ብግዜ መወዳእታ የብሉን። 
ከምዚ ዓይነት ኩነት’ዩ ጸኒሑ። ኣብ’ተን 
ሃገራት ዝጸንሑ ናይ ቀደም ስርዓታት 
‘old guards’ ዝብሎም፡ ነዚ ከም 
ቅቡልን ውሁብን እዮም ወሲደምዎ። 
ኣመሪካን ኤውሮጳን ሓለውትና እዮም፣ 
ስትራተጂያዊ ረብሓና፡ ስትራተጂያዊ 
ሽርክነትና እናተባህለ ተቐሪጹ ዝጸንሐ 
ኣተሓሳስባ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ግን 
በዚሑ እቲ ዕብለላ፡ በዚሑ እቲ ጐይትነት። 
ዓለም ከኣ ናብ ካልእ’ያ ትኸይድ ዘላ። 
ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ 

ዓለም ሱርበተኽ ለውጢታት እዩ 
መጺኡ። ጽልዋኡ ድማ ቀሊል ኣይኮነን። 
ነዚ ንምቁጽጻር፡ እቲ ቀጻሊ ንዛረበሉ 
ናይ ድረታ (containment) ዝብሉዎ 
ስትራተጂ ክሰርሕሉ ጸኒሖም ኣለዉ። 
ካብኡ ናብኡ ቀዳማይ፡ ካልኣይ፡ ሳልሳይ 
ስግኣታት ዝብሉዎ ኣለዎም። ብናቶም 
ፋንታዚያ። ከም’ዚ ናይ ዩክረን መዛረቢ 
ኮይኑ ዘሎ። ብሓቂ እንተርኢኻዮ፡ 
ዩክረይን ግዳይን ምስምስን እዩ። እቲ 
ቀንዲ ዕላማ፡ ንሩስያ ምድራት እዩ። 
ጂኦግራፍ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ናይ 
ስግኣትና ቀዳምነት ዝብሉዋ ዝነበሩ 
ሩስያ’ያ። ከይዱ ከይዱ ግን፡ ሎሚ ዓው 
ኢሎም ኣይዛረብሉን እምበር፡ ናይ ሩስያ 
ስግኣት ኣብ ካልኣይ ደረጃ’ዩ ዝስራዕ 
ዘሎ። ሕጂ ቀዳመይቲ ስግኣቶም ቻይና 
እያ። ስለምንታይ ቻይና? እንተድኣ 
ኢልና ምዕባለታት ቻይና ነቲ ናይ uni-
polar ሕልሚ ወይ ፋንታዝያ ኣብኒኑዎ 
እዩ። 30 ዓመታት ዝገበርዎ ናይ ድረታ 
ህቀና ኣይሰርሐን። 
እዚ ብዓለም ደረጃ ዝመጽእ ዘሎ 

ለውጢ ንሃገራት ዞባ ማእከላይ 
ምብራቕን ወሽመጥ ዓረብን ክጸልዎ 
ባህርያዊ እዩ። እዘን ሃገራት ነዳዲአን ናብ 
መን እየን ዝሸጣኦ? እንተድኣ ኢልካ 
ኤውሮጳ ክትሽምት ትኽእል እያ፣ ግን 
እቲ ዝሰፍሐ ዕዳጋ ምስ እስያ እዩ። 
ምኽንያቱ ቁጠባን ገዚፍ ጠለብን ኣብኡ 
እዩ ዘሎ። ጽባሕ ንግሆ ጋዝ ይኹን 
ነዳዲ ኻልእ ዝተፈላለየ ጸጋታት ናብኡ’ዩ 
ክኸይድ። ናይ ነዳዲ ዕዳጋታት ጽባሕ 
ንግሆ ሺፍት ክገብር ስለዝዀነ፡ እዘን 
ሃገራት እዚኣተን ከኣ፡ ናይ ገዛእ ርእሰን 
ናጻ ልኡላዊ ሕርያታተን ምስቲ ፍርያተን 
ዝሽምት ቁጠባታት ስለዝኸውን፡ 
ናብኡ ገጹ ምዝባሉ ኣይተርፎን። እዚ 
ስለዘስግኦም፡ ብዙሕ ሃራስመንት፡ ናብ 
ቻይና ኣይትቕረቡ ዝዓይነቱ ታህዲድን 
ምፍርራሕን ምጉጣጥን ጸኒሑ። እዚ 
እውን ኣይሰርሐን። ብዙሓት ነቲ ዘሎ 
ሰፊሕ ዕዳጋ ብምርኣይ ምስ ቻይና፡ ህንዲ፡ 
ፓኪስታን፡ ኢንዶነሽያ ምስ ካልኦት ናይ 
እስያ ሃገራት ዝምድናታት የስፍሓ ኣለዋ። 

ካብ 4ካብ 4ይ ይ ገጽ ዝቐጸለገጽ ዝቐጸለ

እቲ ንቕሓት ክብ ስለዝበለ ሕርያታተን 
ክውስና ግድን’ዩ። 
“ኣነ እየ ዝሕልወካ” ንዝብል ዘረባ 

ጽቡቕ ገይሩ ዝገልጽ፡ ንጉስ ዓብደላ 
ንማድሊን ኦልብራይት ዘዘንተወላ ናይ 
ዝብኢ ዛንታ ኣሎ። ሓደ ጓሳ ሓላዊ 
ከልቢ ከምጽኡሉ ጠሊቡ። ጥሪቱ ዝብኢ 
ከይበልዐን። እቲ ዝብኢ ካብተን ጥሪት 
ናይቲ ጓሳ ሓንቲ ጤል ምናልባሽ ኣብ 

ሰሙን ይወስድ ነይሩ ይኸውን። እቲ 
ሓላዊ ከልቢ ምስ መጽአ፡ ንዕኡ ዝኸውን 
መግቢ ኣድልዩ። ናይ ግድን፡ ካብተን 
ኣጣል ክህቦ ኣለዎ። እቲ ከልቢ ግን 
ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ጤል እዩ ዝበልዕ። 
እቲ ዝሕልወካ ካብ’ቲ ዘስግኣካ ዓሰርተ 
ዕጽፊ እንድሕር ዝበልዕ ኰይኑ፡ ኣየናዮም 
ኢኻ ትሓሪ፣ንኽልቲኦም ክትሓርዮም 
ኣይትኽእልን። 
ከምዚ ዓይነት ቅኒት ናይ ኣእምሮ 

ዘለዎ ዝምድና፡ ምዕሩይ፡ ንረብሓ ኹሉ 
ዘገልግል ዝምድና ኣይኮነን። ሓላውየይ 
ኢልካ ወይ ዘራየይ ኢልካ ዘምጻእካዮ 
እንድሕር ካብቲ ጸላኢኻ ዝኸፍአ 
ሳዕቤን ዘውርደልካ ኾይኑ፡ ሕርያታትካ 
ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ስለ’ዚ 
ናይ ዞባና ሃገራት መንግስታት ግድን 
ሕርያኦም ከመዓራርዩ ይግደዱ እዮም። 
ከምዚ ኢሎም ክቕጽሉ ኣይክእሉን 
እዮም። ምስቲ ዘሎ ዓለማውን ዞባውን 
ምቅይያራት ናይ መንግስታት ኣተሓሳስባ 
እውን እናተቐየረ ክኸይድ ግድን እዩ። 
ገና ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ። ቅርጺ እናሓዘ 
ከም ዝኸይድ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን። 
ዓብልል! ገብት! ታህዲድ! ንነዊሕ 
ዘኽይድ ኣይኮነን። መንግስታት ናይዚ 
ዞባ ረብሓታቶም ናበይ ገጹ ይኸይድ 
ኣሎ ፈሊጦም ክውስኑ፡ ናታቶም ልኡላዊ 
ሕርያ እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ኣካይዳ ኣንፈቱ 
ናበይ’ዩ ምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን። 
ቁጠባዊ ዝምድናታት ጥራይ ዘይኮነ 
ዋላ እቲ ድሕነታዊ ዝበሃል ስግኣታት 
እውን ብኸመይ መንገዲ ክተሓዝ እዩ፡ 
ኣተሓሳስባ ናይቶም መንግስታት ከመይ 
ክጸልዎ እዩ፡ ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን። 
ናጻ ዝኾነ ኣተሓሳስባታት እናማዕበለ 
ይመጽእ ኣሎ። እቲ ናይ ዕብለላ መደባት 
እናተናዕቀን እናተጎስየን ዝኸደሉ ዘሎ 
እዋን እዩ። 
ነዚ ዓለማዊ ምዕባለታት’ዚ ንምቁጽጻር 

ናይ ኣመሪካ፡ ኤውሮጳ ዝበሃል ዝተፈላለየ 
ፈተናታት ኣሎ።  ናይ ኔቶ ኩነታቶም 
ከመዓራርዩ ይፍትኑ ኣለዉ። ናይ 
ኤውሮጳ ውህደት ዝበሃል ከም ብሓድሽ 

ሃኒጾም፡ ሓድሽ ዝምድናታት ሓድሽ 
ኪዳናት ክምስርቱ ይህቅኑ ኣለዉ። ኣብ 
ሪያድ፡ ኣብ ኣሜሪካ ቀጻሊ ዝግበር ዘሎ 
ኣኼባታት ኣሎ። እዚ ግን ናይ ምስብባር 
ምልክታት ጥራይ እዩ።
• ዝምድና ኤርትራ ምስዘን ክትጠቕሰን • ዝምድና ኤርትራ ምስዘን ክትጠቕሰን 

ዝጸናሕካ ሃገራት’ከ ኣብ ከመይ ኩነታት ዝጸናሕካ ሃገራት’ከ ኣብ ከመይ ኩነታት 
ይርከብ? ይርከብ? 
ዝምድናና ምስዘን ሃገራት በቲ ክገልጾ 

ዝጸናሕኩ፡ ንናይ ደገ ሓይልታት ተማእዛዚ 
ኣተሓሳስባ ክጽሎ ጸኒሑ እዩ። ኣብ 
ውሽጢ እቲ ዞባ ዘሎ ምትፍናን ይኹን 
ውድድር ኣብ ግምት ኣእቲኻ’ውን 
ኣብተን መንግስታት ዝጸንሐ ኣተሓሳስባ 
እዚ’ዩ ኢልካ ክትገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን። 
በዚ ኩነታት’ዚ ኤርትራ ምስዘን ሃገራት 
ዘለዋ ክልተኣዊ ዝምድና እቲ ልክዕ 
ቅርጹ ኣይሓዘን ጸኒሑ። ምኽንያቱ ናጻ 
ሕርያ እንተዘይ ሃልዩ ናጻ ዝምድናታት 
ከተማዕብል እንድሕር ዘይፍቀደልካ 
ኾይኑ እቲ ዝምድና ብኸመይ መንገዲ 
ከተማዕብሎ ትኽእል? ኣጸጋሚ እዩ። 
ናይ ዝበዝሑ ዝጸንሐ ኣጠማምታ፡ ሃብቲ 
ኣለና፡ ጸጋ ኣለና፡ ናይ ረድኤት ዓይነት 
ኣተሓሳስባ እዩ። ናይ ዋሽንግተንን 
ሰዓብታን ጽልዋን ግጉይ ሓበሬታን 
እውን ናቱ ጽልዋ ጸኒሑዎ። 
ኤርትራ ምስዘን ሃገራት ዝምድናኣ 

ከይተሐይል ንምዕንቃፍ ዘይተፈተነ 
ውዲት ወይ ሽርሒ ኣሎ ክበሃል 
ኣይከኣልን። ምስዚ ሕጂ እናተመዓራረየ 
ዝመጽእ ዘሎ ኩነታት ግን፡ ናይተን ቀንዲ 
ቀንዲ ዝበሃላ ሃገራት ዝምድና ናይ ብሓቂ 
መስርዑ ይሕዝ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ 
ንኽእል። ምኽንያቱ ምስቲ ቀዲመ 
ዝጠቐስክዎ ናተን ሕርያ ዝምድናታተን 
ምስ እስያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኣብ 
ከባቢአን ዘለዋ ሃገራት እውን ክመዓራረ 
ስለዘለዎ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ዞባ ምስ 
ኤርትራ ብቐንዱ ዝህሉ ዝምድናታት 
ኣወንታዊ ኣንፈታት ሒዙ ይብገስ ኣሎ 
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። ነቲ ዝጸንሐ 
ኣከያይዳን ኣተሓሳስባን እናተገድፈ ናብ 
ንቡር ምምጻእ ግድን እዩ። እቲ ዞባዊ 
ምምልላእ ዝብል ኣምር ንገዛእ ርእሱ 
ክውንነታዊ ኣምር ስለዝኾነ ሕርያ ናይ 
ኤርትራ ወይ ካልእ ዝውስኖ ኣይኮነን። 
እዘን ሃገራት እዚኣተን ምስ ላቲን ኣሜሪካ፡ 
ኤውሮጳ፡ ኣመሪካ እስያ ዝምድናታተን 
እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ፡ ኣብዚ ዞባ ዘለወን 
ኣጠማምታ እውን እናተቐየረ መጺኡ 
ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ፡ ሶማል፡ ሱዳን 
ብሓፈሻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪኖ ቀርኒ 

ኣፍሪቃን ዝምድናታተን ምስቲ ዝመጸ 
ምዕባለታት እናተቐየረ ይኸይድ ኣሎ። 
ኣብ ኣከያይዳ፡ ኣረዳድኣ ፍልልያት 
ክህሉ ይኽእል ይኸውን። ንሕና 
ብቐጥታ ኣብ ኤርትራ ብፍሉይ እንታይ 
ኣጠማምታ ኣለወን ዘይኮነ ዘገድሰና፡ 
ብገፊሑ ኣብ ዞባና ዘለወን ኣረኣእያ 
እናመዓራረይኦ ይኸዳ ምህላወን እዩ። 
እዚ ኸኣ ዝሓሸ ዝምድናታት ክፈጥር 

ስለዝኽእል፡ ነዚ ዝምድናዚ ምስ ክልተኣዊ 
ዝምድናታትና እናዛመድና ከነሐይሎ 
ክንክእል ኣለና፡ ኢልና ንሰርሓሉ ዘለና 
እዩ። ሓፈሻዊ ኣንፈት ግን ናብዚ ዝብሎ 

ዘለኹ እዩ ዝኸይድ። ሓደ ሓደ ነቲ 
ኹነታት ብግቡእ ዘይተገንዘቡ፡ ናይ 
ዋሽንግተን ትካላት ስለያ፡ ኣብ ኤውሮጳ 
ዘለዋ ትካላት ዝህብኦም መምርሒታት 
ኣብዚ ዞባ’ውን ኣለና ዝበሃላ ጎብለላት 
ከደናግርኦ ዝፍትና ነገራት ጽልዋ የብሉን 
ክብሃል ኣይከኣልን። እዚ ግን መዓልቲ 
በሊዑ ዝዕረ ስለዝኾነ ኣብቲ ኣወንታዊ 
ገጹ ናብ ምኻድ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ 
ንኽእል። ሓደ ሓደ መኣዝኖም ዝሰሓቱ 
ንናይ ደገ ጽልዋ ዝመእዘዙ ግጉይ 
ኣካይዳታት ክህልዉ ይኽእሉ ይኾኑ። 
ንዓና ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ 
ዘሰክፈና ኣይኮነን። ብሓፈሻ ነቲ ዞባና 
ዝምልከት ኣረኣእያ እናተመሓየሸ ምስ 
ምምጽኡ ዝበለጸ ሃዋህው ስለዝፈጥር 
ኣድህቦና ናብኡ ገይርና ኢና ንሰርሕ። 
ኣብዚ ከባቢ ናይ ሃገራት ዝምድናታት 
እናተመሓየሸ ይኸይድ ስለዘሎ፡ እዚ 
ኣዎንታዊ  ጽምዶ እናሐየለ እንድሕር 
ከይዱ፡ ንዓታቶም’ውን ዝሓሸ መረዳእታ 
ዝፈጥረሎም እዩ። ፖሊሲታቶም 
ከተዓራርዩ ክጸልዎም እዩ። ብፍላይ ንዓና 
ዝጠመተ እዝን እዝን ኣለዎም ከምዚ 
ከምዚን እዩ ክንብል ኣይንኽእልን። 
ካብኦም ተበግሶታት ከይተጸበና፡ ብደረጃ 
ዞባ ጽምዶታትና እናሐየልና ምስ ከድና 
ግን እቲ ዝምድናታት እናሰፍሐን 
እናሓየለን ክኸይድ ምዃኑ ርዱእ እዩ። 

ሕራይ ክቡር ፕረዚደንት ስለቲ ሕራይ ክቡር ፕረዚደንት ስለቲ 
ዝሃብካና ሰፊሕን ዓሚቚን ትንታነ፡ ብስም ዝሃብካና ሰፊሕን ዓሚቚን ትንታነ፡ ብስም 
ተኸታተልቲ ነመስግነካ። ኣብ ሳልሳይን ተኸታተልቲ ነመስግነካ። ኣብ ሳልሳይን 
ራብዓይን ክፋል ንዘቤታዊ ጉዳያት ራብዓይን ክፋል ንዘቤታዊ ጉዳያት 
ዝምልከት ሕቶታት ሒዝና ክንቀርብ ዝምልከት ሕቶታት ሒዝና ክንቀርብ 
ኢና። የቐንየልና።ኢና። የቐንየልና።

. . . ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ምልክታ ጨረታ

ዓዳጊ፡ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ
ኣርእስቲ ውዕል፡ ውዕል ዓመታዊ ጽገናን ኣገልግሎትን
ኣገባብ ዕድጊ፡ ክፉት ጨረታ (ሃገራዊ)

ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ንዓመተ 2023 ንትካሉ ዝውዕል ጽገናን ኣገልግሎትን 
ዝህብ ትካል ከጫርት ስለዝደለየ፡ ንሕጋውያን ተወዳደርቲ ይዕድም።

1.ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ንሕጋውያን ተወዳደርቲ ወሃብቲ ጽገናን ኣገልግሎትን 
(ፕሪንተራርት፡ ፎቶ ኮፕየር፡ ኮምፕዩተር፡ ስርዓተ ቴሌፎን፡ እሳንስዩር (lift)፡ ዝተፈላለየ 
ዓይነት ጀነረተራት፡ ምሕጻብ ማካይን (ላቫጆ)፡ ዝተፈላለየ ራድያቶረ፡ ናይ ማይ 
ፖምፓን ዲናሞን፡ ላውንድሪ ማሽን፡ ረፍሪጀሬተር፡ ኤርኮንድሽነር) ብዕሹግ ደብዳበ 
ከቕርቡ ይዕድም።
2. ጨረታ ንኹሎም ሕጋውያን ተወዳደርቲ ክፉት እዩ።
3. ተጫረትቲ ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒን ናይ ዓመተ 

2021 ክሊራንስን መንነትን የቕርቡ።
4. ተጫረትቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝድልዩ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ዕድጊ ሓይሊ 

ኣየር ብቑ.ቴሌ 155500 ወይ 155510 ናይ ጨረታ ሰነድን ሓበሬታን ኣብ ናይ 
ስራሕ ሰዓታት ክረኽቡ ይኽእሉ።
5. ብቑዓት ተጫረትቲ ሰነድ ጨረታ ንምውሳድ ዘይምለስ ጥረ ገንዘብ 50.00 

(ሓምሳ) ናቕፋ ብምኽፋል ክወስዱ ይኽእሉ።
6. ጨረታ ኣብ’ዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና፡ ዕለት 20/02/2023 ሰዓት 9፡30 

ወይ ቅድሚኡ ክበጽሕ ኣለዎ። ደንጉዩ ዝቐረበ ይንጸግ። ጨረታ - ተጫረትቲ፡ 
ሕጋውያን ወከልቲ፡ ክሳተፍ ዝደሊ ሰብን ስነ-ስርዓት ወይ ኣከፋፍታ ጨረታ 
ንኽዕዘቡ ዝመጽኡ ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ዕድጊ ዕለት 
28/02/2023 ሰዓት 10፡00 ብግልጺ ይኽፈት።
7. ጨረታ ብመኽበሪ ጨረታ (C.P.O) 30,000.00 (ሰላሳ ሽሕ) ናቕፋ ክስነ 

ኣለዎ።
8. ጨረታ መምርሒ ዕድግን ምምሕዳር ንብረት መንግስትን ብዝእዝዞ መሰረት 

ይካየድ።
9. ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብምሉእ ወይ ብከፊል ጨረታ ንምስራዝ መሰሉ 

ዝተሓለወ እዩ።
    

ሓይሊ ኣየር ኤርትራ
ፖስታ ሳጹን ቁጽሪ 861 ኣስመራ ኤርትራ

ቴሌፎን 155500/155510
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ

ከሳሲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣልኣዛር የማነኣብ፡ 
ተኸሳሲት ወ/ሮ ዓቲጋ ዓሊ ቃስም፡ ብዘሎ 
ናይ ስም ምትሕልላፍ ክርክር፡ ተኸሳሲት 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን7/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.8 ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ዝፋን 
ወልደኪዳን ተኪኤን ተኸሳሲ ኣቶ 
ሚኪኤል ገብረኣብ ወልደዮውሃንስን 
ዘሎ ናይ ሲቪላዊ ክርክር ጉዳይ፡ ተኸሳሲ 
ኣድራሽኡ ስለዘይተፈልጠ፡ ብጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ ተጸዊዑ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ ቁ.4 ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ 
ጉዳዩ ኣብዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ኣልጋነሽ ብርሃነ ኣስፍሃ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣልጋነሽ ተኽለማርያም ነጋሲ፡ ስም 
ኣደይ ድማ ኢትዮጵያ ተወልደ ምባል 
ተሪፉ፡ ኤልሳ ሃይሉ ተኽለኣብ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ  6ይ 
መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ኣብረሃም ኣርኣያ፡ ሓወይ ዮውሃንስ 
ኣርኣያ መሓሪ ካብ 1962 ኣትሒዙ ናብ 
ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ደሃይ ስለዘይብሉ፡ 
ጥፉእ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ብርሃነ ኣርኣያ ገብረእግዚኣብሄር ምባል 
ተሪፉ፡ ብርሃነ ኣርኣያ ምያቶ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ 
ቁ.41 ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ

ወ/ሮ ርግበ ገብረሚካኤል ሃብተጽየን፡ 
በዓል ቤተይ ጐይቶኦም ተስፋዝጊ 
ተወልደብርሃን ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ን14/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ከሳሲት ወ/ሮ ሄለን ጸጋይ ተስፋይ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ኣታኽልቲ ግርማይ ገብረእግዚኣብሄር 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን13/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ሰምሃር ተኽለእዝጊ ሞሳዝጊ፡ ኣቦይ 
ተኽለእዝጊ ሞሳዝጊ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት 

ወ/ሮ ገነት ተስፋሚካኤል፡ በዓል-ቤተይ 
መኮነን ሰለሙን ተወልደ ስለዝተሰወአ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 1ወዱ ድማ ወራሲ 
ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 

እንተሎ፡ ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ

ወ/ሮ ውዳሰ ገብረኣምላኽ፡ በዓል-ቤተይ 
ፍስሃየ ባይሩ ዑቕቡ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ትርሓስ ተኽለ ሃይለ፡ በዓል-ቤተይ 
ፍስሃየ ደሳለኝ ተስፋይ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
6 ደቅና  ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ስምኦን ኣርኣያ፡ በዓልቲ ቤተይ ብስራት 
ሃብተማርያም ተኽለ ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 
ደቃ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ኣቶ የውሃንስ ተወልደ ወልደስላሴ፡ ኣደይ 
ጉዐይ ጠዓመ ደበሳይ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 3 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ወ/ሮ ሩታ ኣሉላ ቢያድግልኝ፡ ኣቦይ 
ቢያድግልኝ ቀሺ ግርማጼን ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ከሳሲ ተወልደ ኣብርሃ፡ ተኸሰስቲ ኣቶ 
ነጋሲ ኣስፍሃ ነጋሲ፡ ኣቶ ኣብርሃም 
ዮውሃንስ ገ/ሔር ናይ ገዛ ክራይ ክሲ 
ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ።  እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኽምሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ት ሳራ ተኽለ ሓጎስ፡ ኣደይ ምሕረት 
ተስፋዝጊ ደሪዕ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ክፍለ ኣድልሀይ ኣብርሃ፡ በዓልቲ 
ቤተይ ፍረወይኒ ኣስመላሽ ገብረማርያም 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ዮውሃንስ ተስፋይ ወልደዳዊት፡ ኣቦይ 
ተስፋይ ወልደዳዊት ተስፋሚካኤልን 
ኣደይ ኣኽበረት ክብሪ ነጋሲን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ንግስቲ ገብረማርያም ገብረቃል፡ 

በዓል ቤተይ ኣብርሃ ድምጹ ምራጭ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ሃብቶም ሓጎስ ባይረ፡ ኣዴና ምሕረት 
ነጋሲ ገብረገርግሽ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 7 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ክብሮም ተኽለኣብ፡ ተኸሳሲት 
ወ/ሮ የሹ ኣለማዮ፡ ብዕለት 17/07/15 
ብዝፈጸምናዮ መሸጣ ውዕል ማኪና 
ቁ.ሰሌዳ  ER-1-1 17745 ዝነበረ ታርጋ 
ድማ ER -1C-2074 ቁ.ቻሲ KLY7T-
114DP0018674 ናብ ስመይ ስለ 
ዘየመሓላለፈትለይ ትጸወዓለይ ስለዝበለ፣ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን21/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ጸጋ መሓሪ ገብረስላሴ፡ ወደይ ኣማኑኤል 
ተኽለ ተስፋይ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ጥራሕ 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መርሓኖ

ከሳሲ ቢንያም ማሓሪ፡ ተኸሳሲ ስራጅ 
መሓመድኑር ሓሰን፡ ኣብ ቅድሚ ብቑዓት 
መሰኻኽር ብዝፈጸምናዮ ሕጋዊ ናይ ቃል 
ውዕል መሸጣ ብኤሌክትሪክ ቻርጀር 
እትገብር ብሽክለታ፡ ብስሙ መእተዊ 
ፍቓድ ዝተዋህባ ተኸሳሲ ኣድራሽኡ 
ስለዘይተፈልጠ ተጸዊዑ ን16/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ድባርዋ

ሰዓረ ገብረክርስቶስ፡ ት/ዕድመ ሜራስ 
ሰዓረ ገብረክርስቶስ ምባል ተሪፉ፡ ኮኾብ 
ሰዓረ ገብረክርስቶስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

የማነ መሓሪ ማሪ፡ ከምኡ’ውን የማነ 
ብርሃን መሓሪ ማረ ምባል ተሪፉ፡ ሄኖክ 
መሓሪ ማሪ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ተስፋይ ሃይለ ወልደትንሳኤ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ሓጎስ ካሕሳይ መድሃኔ 
ናይ ስም ዋንነት ማኪና ምትሕልላፍ 
ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ለተብርሃን ኣስረስ ኪዳነ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣቶ ነጋ ፍስሃየ ተኽሉ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ምሕረት ተስፋሂወት ከሰተ ምባል ተሪፉ፡ 
ምሕረት ተስፋሂወት ገዛኢ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ 
ደቀምሓረ

ወ/ሮ ልኡል ገብረመድህን መሃንዘል፡ 
ኣደይ ትደግ ኣሰገህኝ ደስታ ስለዝዓረፈት፡ 
ንሕና 5 ደቃ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ደቀምሓረ

ወ/ሮ ሂወት ገዛኢ መሓሪ፡ ስም ትሕቲ 
ዕድመ ወደይ ሃብቶም በሪሁ ኣረጋይ 
ምባል ተሪፉ፡ ሮቤል በሪሁ ኣረጋይ 
ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸሮና

ኣቶ ዓብዱ ናስር መሓመድ ኣማን፡ ኣቦና 
ናስር መሓመድ ኣማንን ኣዴና ዜይነብ 
መሓመድ ዓብዱራሕማንን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀስቐስ 

ንብረቶም ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዑና 
ዋጦት

ሳዕድያ ዑስማን ዑመር፡ በዓል 
ቤተይ ኣሕመድ ማሕሙድ ዑመር 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ ን6 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 02 
ከረን

ኣቶ ደብረታብር ተስፋይ ሰጊድ፡ ኣደይ 
ዝማም ክንፈ ወልደገሪኤል ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ኣብ ቀዋምን 
ተንቀሳቓስን ንብረት ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ከረን

ስዒዳ ሓምድዑመር እድሪስ ምባል ተሪፉ፡ 
ሰዓድያ መሓመድዑመር እድሪስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣነ ወ/ሮ ስዕዲ ኣሕመድ ዓሊ፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 2 ምም/01 ጎደና 
መ ቁ/ገዛ 100 ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ/ምስክር ወረቐት 118907 
መወከሲ ቁጽሪ 116623 ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ ናብ ስም በዓል ቤተይ ኣቶ 
ኢብራሂም ስዒድ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ ዝብል ወይ 
ዝቃወም እንተሎ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ 
ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ ናብ 
ቤት ጽሕፈት ፓፕሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን የቕርብ። 
እንተዘይቀሪቡ ግን ዝቃወም ከምዘየለ ተቖጺሩ ስም ምትሕልላፍ ክፍጽም 
ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ስዕዲ ኣሕመድ ዓሊ

ምልክታ ጨረታ

ኩባንያ ፍርያት ባሕሪ ኤርትራ፡ ንቕድመ ብልሽትን ጽገናን (ሓፈሻዊ ሰርቪስ) 
ኮምፕዩተራት፡ ፕሪንተራት፡ ፎቶ ኮፕየራትን ካልኦትን ሓገዝቲ መሳርሒን ንዝገብሩ 
ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት፡

- ተጫረትቲ ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም፡
- ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ንዓሰርተ ናይ 
ስራሕ መዓልትታት ክፉት ይኸውን፡
- መጫረቲ ሰነድ ካብ ትካል ብምውሳድ፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ መዓልትታት ተማሊኡ 
ይቐርብ፡
- ጨረታ ዝኽፈተሉ ዕለትን ሰዓትን ኣብ መጫረቲ ሰነድ ክሕበር እዩ፡
- ምኽፋት ጨረታ፣ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ተወከልቲ ኣብ ዝተረኽቡሉ 
ብወግዒ ይኸውን፡
- ትካል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብጨረታ ኣይግደድን እዩ።

ኣመልካቲ ማህደረ ከሰተ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ኣስመራ ንኡስ ዞባ ሰምበል ዝርከብ 
ስፍሓት መሬት 536 ት/ሜ ፓርሰል f ፕሎት 231 Asd 00006726 Asp 
00005404 ዝኾነ ቀንዲ ክፍሊ 6 ምስ 6 ተሓጋገዝቲ ዘጠቓለለ መንበሪ ገዛ፡ ቁጽሪ 
ምዝገባ ንብረት 1፡004660 ኣብ ቤት/ጽ ካዳስተር ብሽም ዳዊት ወልደማርያም 
ዝተመዝገበ ቪላ ገዛ ምስ ሰርቪስ ስለዝዓደክዎ፡ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ 
ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት/ጽ ነታዮ ዞባ 
ማእከል ይቕረብ።

ማህደረ ከሰተ
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት

ጉሌት፡ ንናፖሊ ይውድስጉሌት፡ ንናፖሊ ይውድስ
ሆላንዳዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ኤሲ ሚላን 

- ሩድ ጉሌት፡ “ናፖሊ፡ ኩሉ ሰብ ክዕዘቦ ዝደሊ 
ብሉጽ ኵዕሶ እያ እትጻወት። ናይ ፕሪመር 
ሊግ ክለባት ብርቱዓት እየን። ከምኡ’ውን፡ 
ባየር ሙኒክን ሪያል ማድሪድን። እንተኾነ፡ 

ናፖሊ፡ ካብ ካልኦት ኣዝያ ፍልይቲ እያ።” 
ክብል ናይ ኣድናቖት ቃላት መጢዉላ። 
  ብዘይካ’ዚ፡ ጉሌት፡ “ኣቐዲመ፡ ንሻምፕዮንስ 

ሊግ ክትዕወተሉ ትጽቢት ዝግበረላ ክለብ 
ናፖሊ እያ ኢለ ነይረ። ሕጂ’ውን፡ መልሓሰይ 
ኣይዓጽፍን እየ።” ኢሉ። ናፖሊ፡ ኣብዚ እዋን 
ኣብ ብሉጽ ኣቃውማ ምህላዋ ይግለጽ። እዛ 
ብሉቺያኖ ስፓሌቲ እትዕለም ክለብ፡ ኣብ 
ናይ ሊግ ውድድር ንኢንተር ሚላን ብ15 
ነጥቢ በሊጻ ኣብ ቅድሚት ትርከብ። በዚ 
ድማ፡ ነታ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ 1990 
ዝዓተረታ ዋንጫ ድሕሪ 23 ዓመታት 
ክትጭብጣ ዝወሓደ ዕማም ተሪፉዋ 
ምህላዉ ፈላጣት ናይ’ቲ ሊግ ይእምቱ። 
  እዛ ጋንታ፡ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ’ውን፡ 

ንምድባ መሪሓ ክትሓልፍ እንከላ፡ ነታ 
ልዑል ግምት ተዋሂቡዋ ዝነበረ ሊቨርፑል 
ናብ ኢጣልያ ዓዲማ 4ብ1 ከምዝሰዓረታ 

ይዝከር። ትማሊ ምሸት ጋዜጣ ኣብ ሕትመት 
እንከላ ከኣ፡ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ዙር 16 
ኣንጻር ኢንትራክ ፍራንክፈርት ኣብ ጀርመን 
ተጋጢማ።
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ጉሌት፡ ነታ 

ብዝፈጸመቶ ፋይናንስያዊ ብልሽውና 
ብፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ኢጣልያ 15 ነጥቢ 
ዝተቖርጸላ ክለብ ጁቬንቱስ፡ “ተማሂራ 
ክትከውን ተስፋ እገብር” ኢሉዋ። ንሱ፡ 
“ተቐጺዓ ኣላ ዘሕዝን ድማ እዩ። ጁቬንቱስ 
ትኣክል ዓባይ ጋንታ ከምዚ ዓይነት ተግባር 
ኣይመድለያን።” ኢሉ። ጁቬ፡ ሰሪ’ዚ 
መቕጻዕቲ ኣብዚ እዋን፡ ብ32 ነጥቢ ኣብ 
ሻውዓይ ደረጃ ትርከብ።
  ኣብዚ እዋን ወዲ 60 ዓመት ዘሎ - ሩድ 

ጉሌት፡ ካብ 1987 ክሳብ 1994 ማልያ ኤሲ 
ሚላን ለቢሱ ክጻወት ከሎ፡ ሰለስተ ናይ ሰሪ’ኣን 
ክልተ ናይ ሻምፕዮንስ ሊግን ጽዋኣት ዓቲሩ 
እዩ። እዚ ኣብ 171 ግጥማት 51 ሸቶታት 
ንኤሲ ሚላን ዘመዝገበ ኣጥቃዓይ፡ ኣብ 1987 
ሽልማት ባሎን ዲ’ኦር ዓቲሩ እዩ።

ጆርጂንዮ፡ ካብ ቸልሲ መውጽኢኡ ምኽንያት ገሊጹጆርጂንዮ፡ ካብ ቸልሲ መውጽኢኡ ምኽንያት ገሊጹ
ኢጣልያዊ ናይ ሕጂ ኣከፋፋሊ ክለብ ኣርሰናል 

- ጆርጂንዮ፡ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ውሽጢ 

48 ሰዓታት ካብ ቸልሲ መውጽኢኡ ምኽንያት፡ 

ድሕሪ ደጊም ኣብ መደብ ናይ’ታ ጋንታ 

ከምዘየለ ስለ ዝፈለጠ ምዃኑ ተዛሪቡ።

  እዚ ወሓለ ኣከፋፋሊ፡ ወሳኒ ተራ ዝነበሮ 

ተጻዋታይ ናይ’ታ ብቶማስ ቱቸል እናመርሐት 

ሻምፕዮንስ ሊግ 2021 ዝዓተረት ጋንታ ምንባሩ 

ይዝከር። ይዅን’ምበር፡ ቱቸል ድሕሪ ምብራሩ፡ 

ግርሃም ፖተር መዝነት ምዕላም ቸልሲ ምስ 

ተቐበለ፡ ተራኡ ቁሩብ ጎዲሉ እዩ። ብፍላይ፡ 

ቸልሲ፡ ንኤንዞ ፈርናንደዝ ክብረ-ወሰን ዝውውር 

ተጻወትቲ ብሪጣንያ ሰቢራ ድሕሪ ምግዓዛ፡ 

ጆርጂንዮ፡ ቅያር ናይዚ መንእሰይ ተጻዋታይ 

ክኸውን ከምዘይደለየ ይግለጽ። 

  እዚ ወዲ 31 ዓመት ተጻዋታይ፡ ዋላ’ውን፡ 

ኣቐዲሙ፡ ናብ ናይ ቅድም ክለቡ ናፖሊ ክምለስ 

ድሌት እንተነበሮ፡ ካብ ፕሪመር ሊግ ከይወጸ 

ንዋንጫ ክቃለስ ዝኽእለሉ ዕድል ምርካቡ ግና 

ይንገር። እቲ ዕድል ድማ፡ ሓደ ካብ ኣድነቕቱ 

ዝኾነ - ሚኬል ኣርቴታ፡ ናብ ጋንታኡ 

ክጽምበር ዝሃቦ ዕድል እዩ። ኣብ ምዉት ግዜ 

መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ ከኣ፡ ናብታ 

ንቸልሲ ናይ ከተማ ለንደን መቐናቕንታ ዝኾነት 

ጋንታ ተሰጋጊሩ። ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ናፖሊን 

ሄላስ ቬሮን ዝኾነ - ጆርጂንዮ፡ ኣብ ውዕሉ ናይ 

ሽዱሽተ ኣዋርሕ ግዜ እንከለዎ እዩ፡ ንብዙሓት 

ወገናት ብዘገረመ ኵነት ማልያ ኣርሰናል ክወዲ 

ተሰማሚዑ።

  “ኣርቴታ፡ ሓደ ካብቲ ናብ ኣርሰናል 

ክጽምበር ዝገበረ እዩ።” ዝበለ - ጆርጂንዮ፡ “ኩሉ 

ቅልጡፍ እዩ ነይሩ። ደዊሉለይ፡ ኣብ ውሽጢ 

48 ሰዓታት ከኣ ውዕል ገይርና። ኣቐዲመ ምስ 

ቸልሲ ተዘራሪበ ስለዝነበርኩ፡ ኣካል መደባቶም 

ከምዘይኮንኩ ፈሊጠ ነይረ እየ። ኣብ ሞያይ 

ክስጉም ስለዝደሊ ከኣ፡ ናብ ኣርሰናል መጺአ።” 

ክብል፡ እዛ ጽቡቕ ጸወታ ከምእትጻወት ዝገለጻ 

ጋንታ፡ ምስ ናቱ ባህሪ ጸወታ ከም እትሰማማዕ፡ 

ንዅሉ ኣብ ግምት ኣእትዩ ድማ ከምዝወሰነ 

የረድእ።

  ኣርሰናል፡ ሓደ ጸወታ ተረፍ ከለዋ፡ ንማን 

ሲቲ ብኽልተ ነጥቢ በሊጻ መሪሕነት ሒዛ 

ትርከብ። እዛ ጋንታ፡ ኣብ ካልአይቲ ወርሒ 

ናይ 2023፡ ኣከታቲላ ብኤቨርተን 1ብ0፡ ምስ 

ብሬንትፎርድ 1ብ1፡ ብማን ሲቲ ከኣ 3ብ1 

ብምስዓራ፡ ነቲ ሸሞንተን ልዕሊኡ ነጥቢ ክኸውን 

ዝኽእል ዝነበረ ፍልልያ ኣብ ሓደጋ ኣእትያቶ 

ምጽናሓ ይዝከር። ይዅን’ምበር፡ ዝሓለፈ ቀዳም 

ድራማቲካዊ ብዝኾነ መንገዲ - ኣብ 93ን 

98ን ደቓቕይ ብዘቑጸረተን ሸቶታት ንኣስቶን 

ቪላ 4ብ2 ብምርታዓ፡ ደጊማ ናብ መሪሕነት 

ተመሊሳ ኣላ - ማን ሲቲ፡ ኣንጻር ኖቲንግሃም 

1ብ1 ብምፍልላያ። 

  ጆርጂንዮ፡ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ፡ ዋላ’ኳ፡ 

ብማን ሲቲ ተሳዒሮም መሪሕነቶም ኣረኪቦም 

እንተነበሩ፡ ርእሰ ተኣማንነቶም ከምዘይጎደለን 

ዋንጫ ናይ ምልዓል ተስፋኦም ከምዘይ 

ተተንከፈን ይገልጽ። ንሱ፡ “ኣብ ከምዚ ዓይነት 

ደረጃ እሞ ኸኣ፡ ኣንጻር ሻምፕዮን ዝኾነት 

ጋንታ ክትገጥም ከለኻ፡ ጌጋታት ክትፍጽም 

የብልካን። ጌጋታት ሰሪሕና ኢና - ቀጺዖምና 

ድማ። እንተኾነ፡ ጽቡቕ ስለ ዝተጻወትና፡ 

ድሕሪ ግጥም ምስ ርእሰ ተኣማንነተይ እየ 

ነይረ። መብዛሕትአን ጋንታታት ዘይገብራኦ፡ 

ንማን ሲቲ፡ ነዋሕቲ ኰዓሳሱ ክትጻወት ኢና 

ኣገዲድናያ። ስለዚ፡ ጽቡቕ ነገራት ሰሪሕና 

ማለት እዩ። ብውጽኢትን ዝፈጸምናዮ ጌጋታትን 

ተስፋ ቆሪጽና እኳ እንተነበረና፡ ጽቡቕ ጸወታ 

ብምጽዋትና ግና፡ ተረጋጊእና ኢና ጸኒሕና። 

በዚ ኸኣ፡ ዋንጫ ምልዓልና ሕጂ ምዃኑ 

እንተዘይኣሚንናስ መዓስ ደኣ እዩ’ሞ ክኸውን?” 

ኢሉ።

ተቐዳዳማይ ክለብ ግሪን ፕሮጀክት-ባርዲያኒ 

ዝኾነ - ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ ትማሊ፡ ዕዉት 

ሳልሳይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ብምዃኑ፡ 

መሪሕነት ናይቲ ውድድር ተረኪቡ።

  እታ ዝነውሕነት መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 

ዝነበረት እዛ መዓልቲ፡ ካብ ሁየ ተበጊሳ ኣብ 

ሙሳንዘ እትዛዘምን 199.5 ኪሎ ሜትር 

እትሽፍንን እያ ነይራ። እዛ መድረኽ፡ ዋላ’ኳ፡ 

ኣብ ቀዳሞት 70 ኪሎሜተር፡ ቅርጺ መሬታ 

ሓውሲ ሰጣሕ ጎልጎል እንተነበረ፡ ኣብቲ 

ዝተረፈ ዝነውሐ ኪሎሜተር ግና፡ ኣዝዩ 

ተረርቲ ዓቐበታት እዩ ነይሩዋ። በዚ ድማ፡ 

ኣቐዲሙ ኣብ ዝተዋህበ ቅድመ ትዕዝብቲ፡ 

ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ (ናይ ግዜ ውድድር/

ብጫ ማልያ) ገለ ምቅይያራት ክመጽእ 

ከምዝኽእል ግምት ነይሩ። ከምቲ እተገመቶ 

ድማ ምቅይያራት ኣምጺኡ ኣሎ።

  ክልተ ተቐዳደምቲ - ሄኖክ ምሉእብርሃንን 

ዊልያም ጁንየርን፡ ኣብ ሰዓት ብገምጋም 38.16 

ኪሎሜተር እናተሓንበቡ ድሕሪ ዝገበርዎ 

ቅጽበታዊ ውድድር፡ ሄኖክ - ንመወዳድርቱ 

ኣላሽ ኣቢሉ ዕዉት መድረኽ ኮይኑ። እዞም 

ተቐዳደምቲ፡ ብ5 ሰዓት 13 ደቒቕን 37 

ካልኢትን እዮም ውድድሮም ዛዚሞም። 

ኣናቶሊ ቡድያክ ከኣ ክልተ ካልኢት ድሒሩ 

ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ።

  ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ዝወከሉ 

ተቐዳደምቲ፡ ዓወት ኣማን መበል 33፡ ዩኤል 

ሃብተኣብ መበል 49፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ መበል 

52፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት መበል 63 ደረጃ 

ሒዞም። ብዘይካ’ዚ፡ ምስ ካልኦት ክለባት 

ብምዃን ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ 

ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ፡ ኣባላት ባይክ 

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
ኤልኒኒ ውዕሉ ኣናዊሑኤልኒኒ ውዕሉ ኣናዊሑ
  ግብጻዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ኣርሰናል - 

መሓመድ ኤልኒኒ፡ ክሳብ ሰነ 2024 ምስዛ ጋንታ 

ዘጽንሖ ናይ ሓደ ዓመት ውዕል ፈሪሙ። ኣብ 

2016 ካብ ባዝል ናብ ኣርሰናል ዝተጸምበረ 

ኮይኑ፡ ኣብዚ እዋን እቲ ዝነውሐ ግዜ ኣብ ሜዳ 

ኤማራትስ ዘገልገለ ተጻዋታይ እዩ። “ብጣዕሚ 

ተሓጒሰ ኣለኹ።” ዝበለ ኤልኒኒ፡ “ነዛ ክለብን 

ደገፍታን ይፈትዎም እየ። ዝበለጹ ንክዀኑ 

ከኣ፡ ኩሉ ዝከኣለኒ ክህብ እየ።” ኢሉ። ኤልኒኒ፡ 

ብማልያ እዛ ጋንታ ዛጊት 115 ጸወታታት 

ኣካይዱ ኣሎ። 

  ኣዝፑሉኬታ ተመሊሱኣዝፑሉኬታ ተመሊሱ
  ቸልሲ፡ ዝሓለፈ ቀዳም ኣንጻር 

ሳውዝሃምፕተን እናተጻወተት እንከላ፡ ኣብ ገጹ 

መጕዳእቲ ዘጋጠሞን ናብ ሆስፒታል ዘምርሐን - 

ሴዛር ኣዝፑሉኬታ፡ ትማሊ ናብ መለማመዲ ሜዳ 

ጋንታኡ ተመሊሱ። እዚ ሓለቓ ጋንታ ቸልሲ 
ዝኾነ እስጳኛዊ፡ ብርእሱ ኵዕሶ ክመልስ ኣብ 

ዝፈተነሉ እዩ ብእግሪ ተጻዋታይ ሳውዝሃምፕተን 

- ሰኮ ማራ ኣብ ገጹ ተሃሪሙ ወዲቑ። ኣብ 

ሜዳ ድሕሪ ዝተገብረሉ ሓገዝን ዝተወተፈሉ 

ኦክስጂንን ከኣ፡ ኣብ ቃሬዛ ተጸይሩ ካብ ሜዳ 

ክወጽእን ናብ ሆስፒታል ከምርሕን እዩ 

ተቐሲቡ። ኣዝፑሉኬታ፡ ዋላ’ኳ፡ ትማሊ ልምምድ 

እንተዘየካየደ፡ ካብቲ ንብዙሓት ወገናት ዘሰንበደ 

መጕዳእቲ ቀልጢፉ ምሕዋዩ ግና፡ ነቲ ኣብ 

መዋጥር ዘሎ ኣሰልጣኒኡ ዓቢ እፎይታ ምዃኑ 

ይሕበር። ቸልሲ፡ ኣብዛ ኣብ ሜዳኣ ዘካየደታ 

ጸወታ 1ብ0 ምስዓራ ይዝከር።

ቤት-ፍርዲ እስጳኛ፡ ንሕቶ ዳኒ ቤት-ፍርዲ እስጳኛ፡ ንሕቶ ዳኒ 

ኣልቨዝ ነጺጉኣልቨዝ ነጺጉ
  ብራዚላዊ ዳኒ ኣልቨዝ፡ ካብ ቤት ፍርዲ 

ብዋሕስ ክፍታሕ ዘቕረቦ ሕቶ ብቤት ፍርዲ 

እስጳኛ ተነጺጉ። ኣልቨዝ፡ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 

ብፈተነ ጾታዊ ዓመጽ ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ 

ከምዘምረሐ ይግለጽ። ኣብዚ እዋን ከኣ፡ እቲ 

መርመራ ይቕጽል ኣሎ።

ሄኖክ፡ መሪሕነት ዙር ሩዋንዳ ተረኪቡሄኖክ፡ መሪሕነት ዙር ሩዋንዳ ተረኪቡ አይድን ትረንጋኑን ዝኾኑ - ዳዊት የማነን 

መትከል እዮብን 11 ካልኢት ድሒሮም 

ብቕደም ተኸተል መበል 12ን 13ን ደረጃ 

ሒዞም። 

  በዚ መሰረት፡ ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 

ሰለስተ መድረኻት፡ ሄኖክ፡ ብውህሉል ግዜ 

- ብ11 ሰዓት፡ 20 ደቒቕን 59 ካልኢትን 

መሪሕነት ሒዙ ኣሎ። ዊልያም፡ ብመዓልቲ 

ተበሊጹ እግሪ እግሩ ክስዕብ ከሎ፡ ኣናቶሊ 

ብኽልተ ካልኢት ሳልሳይ ይርከብ። ዳዊትን 

መትከልን ከኣ፡ 11 ካልኢት ድሒሮም 6ን 

7ን ይርከቡ።

  ሎሚ ናይ ራብዓይ መድረኽ ዕማሙ 

ዘሰላስል ዙር ሩዋንዳ፡ 138.5 ኪሎሜተር 

ክሽፍን እዩ። እዛ መድረኽ፡ ተረርቲ ዓቐበታት 

ዝሓዘት እያ።

መቝሽሽመቝሽሽ
ኣብ ዲሞክሪሳዊት ሪፓፕሊክ ኮንጎ ዘጋጠመን፡ 

ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ‘ሞተማ ፐምበን 
ማዘምበን’ እናተጋጠማ እንከለዋ ዝተሰነደን 
ኣገራሚ ፍጻመ እዩ።
  ተጻወትቲ ሞተማ ፐምበ፡ ‘ማእከላይ ዳኛ፡ 

ዝግበኣና ፍጹም ቅላዕ ከሊኡና’ ብምባል - ኢደን 
ዓሚዀን ክሃርማኦን እግረን ክውርውራሉን 
እየን ተራእየን። ነዚ ዝተዓዘበ ማእከላይ ዳኛ ከኣ፡ 
ዝነበሮ ኣማራጺ፡ ሜዳ ራሕሪሕካ ምህዳም ጥራሕ 
እዩ ነይሩ። እንተኾነ፡ “ዝብኢ ፈሪሐ ናብ ገረብ 
እንተደየብኩስ፡ ነብሪ ጸኒሑኒ” ከምዝበሃል፡ ኣባላት 
ስታፍ ናይ’ታ ጋንታ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ እውን 
ኣኳሊሞም ክሕዝዎ ድሕር ኣይበሉን። እንተኾነ፡ 
ዕድል ዝገበረ ማእከላይ ዳኛ፡ ኣብ መወዳእታ 
ዝኾነ ጉድኣት ከይወረዶ፡ ብኣባላት ጸጥታ ተሰንዩ 

ናብ መቐይሪ ክፍሊ እዩ ኣምሪሑ - ብመሰረት 
ምንጪታት።
  ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ናይ’ታ ሃገር፡ ኣብዚ 

ዘይስነ-ምግባራዊ ተግባር ንዝተሳተፋ ገለ ተጻወትቲ  
ጋንታ ‘ሞተማ ፐምበ’ ከባርር እንከሎ፡ ነዚ ጉዳይ 
ክምርምሮ ምዃኑ’ውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዛ 
ጸወታ፡ ጋንታ ‘ሞተማ ፐምበ’ 5ብ1 እያ ተሳዒራ።
  እዚ ፍጻመ ፍልይ ዝበለ’ኳ እንተኾነ፡ ንዳኛ 

ምህራም ግን ናይ ፈለማ ተርእዮ ኣይኮነን። 
ብፍላይ፡ ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ 
ብተደጋጋሚ ከምዘጋጥም ጸብጻባት የረድኡ። 
ክንዮ’ዩ ከኣ፡ መጥቃዕቲ ተጻወትቲ ዘሰከሖም ገለ 
ውሑዳት ደያኑ እቲ ኣህጉር፡ ዝኾነ ኣሰካፊ ፍጻመ 
እንተተኸሲቱ ነብሶም መታን ክከላኸሉ፡ ሽጉጥ 
ሒዞም ንሜዳ ምእታዎም ይሕበር።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚ ሻምፕዮንስ ሊግ 
ሰዓት 11፡00 ምሸት

ኢንተር ሚላን - ፖርቶ 
ኣርቢ ሌፕዚግ - ማን ሲቲ
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Sabur Printing Services

  ተረኛ ፋርማሲተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ሰገነይቲ ቁ.84፡ ፊት ቤት ትምህርቲ ጃልያ 110680

ዕለትዕለት

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ         ቁ.ቴሌፎን 127565 

ፋርማሲ ጃልያ 22/2/2023

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሚርያም ኣብርሃምሚርያም ኣብርሃም

ኢራን፡ ክሲ እስራኤል ነጺጋቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል - 
ቤንያሚን ነታንያሁ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 
ልዕሊ ዋንነት ሃገሩ ዝኾነት ነዳዲ ዝጸዓነት 
ዓባይ መርከብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 
‘ኢድ ኢራን ኣለዎ’ ክብል ንዘቕረቦ ክሲ፡ 
መንግስቲ ኢራን ብትሪ ነጺግዎ።
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን 

ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ 
ሃገሩ ነቲ ምስ መጥቃዕቲ እታ መርከብ 
ተኣሳሲሩ ካብ እስራኤልን ብሪጣንያን 
ዝቐርበላ ዘሎ ክሲ ብትሪ ከምእትነጽጎ 
ሓቢሩ። 

መንግስቲ እስራኤል፡ እታ መርከብ 
ዝሓለፈ 10 ለካቲት ብማያት ባሕሪ ዓረብ 
ኣብ እትጐዓዘሉ ዝነበረት እዋን ናይ ኣየር 
መጥቃዕቲ ከምእተፈጸማን ጉድኣት 
ከምዝወረዳን ድሕሪ ምሕባር፡ እቲ 
መጥቃዕቲ በታ ‘ታሪኻዊት ጸላኢትና’ 
ዝበላ ኢራን ከምእተኻየደ ክኸስስ ጸኒሑ።
በዚ ኸኣ እስራኤል ኣብ ልዕሊ 

ኢራን እትገብሮ ተጻብኦታት ብዝሓየለ 
ክትቅጽሎ ምዃና፡ እቲ መንግስቲ 
ኣጠንቂቑ።
እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን 

ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ወጥሪ፡ ነቲ 
ኣብ መንጎአን ዘሎ ከቢድ ወጥሪን 
ምትህልላኽን መሊሱ ከየዕርጎ ስግኣት 
ከምዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። 
እታ ዝተሃርመት ናይ ጽዕነት መርከብ፡ 

ምስ ሓደ ናይ ብሪጣንያ ኩባንያ 
ምትሕሓዝ ከምዝነበራ ዝጠቐሱ እቶም 
ጸብጻባት፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት፡ 
‘ኢራን ኣብ ልዕሊ ናይ ነዳዲ መራኽብ 
መጥቃዕቲ ትፍጽም ኣላ’ ብምባል፡ 
ኣመሪካን እስራኤልን ክሲ ከቕርባ 
ምጽንሐን ወሲኾም ይሕብሩ።

ታንዛንያ - ብሕማም ንፍዮ 12 ቈልዑ ሞይቶም
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ታንዛንያ ብሰንኪ 

ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሕማም ንፍዮ፡ ብውሕዱ 
12 ቈልዑ ከምዝሞቱ ካብታ ሃገር 
ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ።
ብተወሳኺ፡ ልዕሊ 800 ህጻናት በቲ 

ሕማም ተለኺፎም ብምህላዎም፡ ቁጽሪ 

ኣመሪካ፡ ኢንፍለወንዛ ኣዕዋፍ ንምክልኻል ባጀት ሰሊዓ
ኣብ 15 ክፍላተ-ሃገር ኣመሪካ ተኸሲቱ 

ዘሎ ሕማም ኢንፍለወንዛ ኣዕዋፍ 
ንምክልኻል፡ ምምሕዳር ጆ ባይደን ልዕሊ 
660 ሚልዮን ዶላር ባጀት ከምዝሰልዐ 
ኣፍሊጡ።
እዚ ኣብ ኣመሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም፡ 

ኣብ ጥዕና ደቂ-ሰብ ዘኸትሎ ሳዕቤን ቀሊል 
ከምዘይኮነ ዝሓበሩ ክኢላታት፡ ንምግታኡ 
ብዝብል ምኽንያት ኣብ 47 ክፍላተ-
ሃገር ዝነበራ ልዕሊ 55 ሚልዮን ደራሁን 
ታኪንን ዝርከብአን ኣዕዋፍ ከምእተሓርዳ 
ገሊጾም።
በዚ ምኽንያት ከኣ፡ ኣብ መሸጣ 

እንቋቝሖን ደራሁን ተዋፊሮም ዝርከቡ 
ሓረስቶት ናይ ዝተፈላለያ ክፍላተ-ሃገር 
ኣመሪካ፡ ናይ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር 
ክሳራ ከምዝወረዶም ተሓቢሩ።
እቲ ቫይረስ ምስ ሙቐት ዝያዳ ክላባዕ 

ተኽእሎ ከምዘለዎ ዝገለጹ እቶም 
ክኢላታት፡ ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ክረምቲ 
ጥንቃቐ ዝያዳ ክሕይል ከምዝግባእ 
ወሲኾም ኣገንዚቦም።
ኣብ 2015 እውን ኣብ 15 ክፍላተ-

ኣመሪካ ሕማም ኢንፍለወንዛ ኣዕዋፍ 
ተኸሲቱ ከምዝነበረ፡ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ 
ናይ’ታ ሃገር እቲ ዝለዓለ ናይ ኣዕዋፍ 
መቕዘፍቲ ዝተመዝገበሉ እዋን ምንባሩ 
ጸብጻባት የመልክቱ።

ቱርኪ፡ ብዳግማይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተጠቒዓ

ምዉታት ከይዛይድ ተሰጊኡ ከምዘሎ 
ሚኒስትሪ ጥዕና ታንዛንያ ገሊጹ። 
እዚ ዝሕበር ዘሎ፡ ሰራሕተኛታት 

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት 
እታ ሃገር ንልዕሊ 16 ሽሕ ቆልዑ ክታበት 
ከምዝሃቡ ክግለጽ ድሕሪ ምቕናዩ እዩ።

መንግስቲ ታንዛንያ፡ እቲ ኣብ ህጻናት 
ዝርአ ዘሎ መልከፍትን ሞትን፡ ብሰንኪ 
ወለዲ ዝኽተሉዎ ኣጉል እምነት ዝስዕብ 
ዘሎ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ፡ ወለዲ 
ደቆም ንምኽታብ ናብ ሕክምና ክውሕዙ 
ጸዊዑ።
ቅድሚ 5 ኣዋርሕ፡ እቲ ሚኒስትሪ 

ኣብ 7 ዞባታት ናይ’ታ ሃገር ሕማም 
ንፍዮ ተኸሲቱ ከምዘሎ ድሕሪ ምሕባር፡ 
ኣብ መላእ ሃገር ንትሕቲ 5 ዓመት 
ዝዕድሚኦም ህጻናት ክታበት ንፍዮን 
ሩቤላን ክወሃብ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ 
ከምዝነበረ ጸብጻባት የመልክቱ።
ከም ናይ ሰዓል ምልክታት ዘለዎ 

ሕማም ንፍዮ፡ ድሒሩ ኣብ መላእ ኣካላት 
ዕንፍሩር ዘስዕብ ተላባዒ ሕማም ምዃኑ 
ሰብ-ሞያ ጥዕና ይሕብሩ።

ቡርኪናፋሶ - ዕጡቓት 51 ወተሃደራት ቀቲሎምኣብ ሰሜናዊ ክፋል ቡርኪናፋሶ፡ 51 
ወተሃደራት ብዕጡቓት ጉጅለታት 
ከምእተቐትሉ ሰብ-መዚ ናይ’ታ ሃገር 
ሓቢሮም።
ዕጡቓት ሽበራውያን ጉጅለታት 

ኣብቲ ዞባ ካብ ዝግርግሩ ንደሓር፡ ኣብ 
ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ከም’ዚ ዝበለ 
ከቢድ ክሳራ ኣውሪዶም ከምዘይፈልጡ 
ዝጠቐሱ እቶም ሰብ-መዚ፡ ነቲ መጥቃዕቲ 
ኣዳህሊሎም ከም ዝፈጸሙዎ ገሊጾም።
መንግስቲ ቡርኪናፋሶ ኣቐዲሙ ኣብ 

ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡ በቲ መጥቃዕቲ 8 
ወተሃደራት ጥራሕ ከምእተቐትሉ እኳ 
ገሊጹ እንተነበረ፡ ድሒሩ ሬሳ ናይ 44 
ወተሃደራት ብምርካቡ ግን፡ እቲ ቁጽሪ ናብ 

52 ክብ ከምዝበለ ተሓቢሩ።
ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል 

ከምዘየለ ዝጠቐሱ ጸብጻባት፡ ድሒሩ ኣብ 

ልዕሊኦም ብዝተኻየደ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ፡ 
160 ዕጡቓት ከምእተቐትሉ ገሊጾም።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብታ ሃገር 

ዓስኪሮም ዝጸንሑ ወተሃደራት ፈረንሳ፡ 
ዝሓለፈ ሰንበት ብወግዒ ጠቕሊሎም 
ከምዝወጽኡ ማዕከናት ዜና ዓለም 
ኣቃሊሐን።
ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እትርከብ 

ቡርኪናፋሶ፡ ብሰንኪ ዕጡቓት ጂሃዳውያን 
ጉጅለታት ዝፍጽሙዎ ተደጋጋሚ 
መጥቃዕቲታት፡ ካብ 2012 ኣትሒዙ 
ብዙሕ ህዝቢ ዝተመዛበላን ኣብ ከቢድ 
ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ዝተሸመመትን ሃገር 
ኮይና ከምዘላ እዩ ዝግለጽ። 
እዚ ብሰንኪ ሽበራውያን ጉጅለታት 

ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ 

ንቡርኪናፋሶ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንከም 
ማሊን ኒጀርን ዝኣመሰላ ካልኦት ጎረባብቲ 
ሃገራት’ውን ብማዕረ ጸልዩወን ከምዘሎ’ዩ 
ዝንገር። 
በዚ ምኽንያት ከኣ፡ እተን ሃገራት ብሰንኪ 

ገጢሙወን ዘሎ ከቢድ ጸጥታዊ ብድሆ 
ኣብዚ እዋን’ዚ ንክትነብረለን ፍጹም ኣብ 
ዘየተኣማምን ደረጃ በጺሐን ምህላወን 
ይሕበር።
ኣብ ቡርኪናፋሶ ብሰንኪ ዝፍጸም ዘሎ 

ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት፡ ዛጊት 
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ሂወቶም ክስእኑ 
እንከለዉ፡ ካልኦት ብሚልዮናት ዝግመቱ 
ድማ ካብ መረበቶም ከምእተመዛበሉ 
ጸብጻባት የመልክቱ።

እቲ  ኣብ ቱርኪን ሶርያን ሂወት ልዕሊ 
47 ሽሕ ሰባት ዝወሰደ 7.8ን 7.5ን 
ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ 
ገና ክልተ ሰሙን ጥራይ ኣቝጺሩ 
ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ትማሊ ሰኑይ’ውን 
ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ቱርኪ ሓዲሽ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከምእተኸስተ፡ ካብታ 
ሃገር ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ።
በቲ ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ጥቓ ዶብ 

ሶርያ ዘጋጠመ 6.4ን 5.8ን ሬክተር 
ዝዓቐኑ ተኸታታሊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ 
ብውሕዱ 5 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ፡ 
ካልኦት ልዕሊ 200 ብኸቢድ ቆሲሎም 
ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከምዘሎ 
ተገሊጹ።
ኣብ ሶርያ እውን ብተመሳሳሊ 470 

ሰባት ብኸቢድ ቆሲሎም ኣብ ሕክምና 
ተዓቚቦም ከምዝርከቡ ይሕበር ኣሎ። 
ናህሪ ናይዚ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ዝተኸስተ 

ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክሳብ ሊባኖስን 
ግብጺን ከምዝተሰምዐ ዝሓበሩ ጸብጻባት፡ 
በቲ ቅድሚ ክልተ ሳምንቲ ዘጋጠመ 
ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተነቓኒቖምን 

ነቒዖምን ዝጸንሑ ህንጻታት ከተማ 
ኣንታክያ ዓንዮም ከምዘለዉ ገሊጾም።
በዚ ምኽንያት ከኣ፡ ሰራሕተኛታት 

ስቪላዊ ድሕነት ቱርኪ፡ ብዙሓት ሰባት 
ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ናይ’ቲ ዝዓነወ 
ህንጻታት ተደቢኖም ከይህልዉ ኣብ 
ምድላይ ተዋፊሮም ከምዘለዉ፡ እቶም 
ጸብጻባት ወሲኾም ኣመልኪቶም።
ኣብ ቱርኪ ንግዳያት ናይቲ ቀዳማይ 

ሓደጋ ንምድሓን ጻዕሪታት ኣብ 
ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን፡ እዚ ሓዲሽ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምኽሳቱ፡ ኣብ 
ነበርቲ እቲ ከባቢ ከቢድ ስንባደ ፈጢሩ 
ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ሰብ-መዚ መንግስቲ ከኣ፡ ኵሎም ነበርቲ 

ካብ’ቶም ክዓንዉ ዝቐረቡ ህንጻታት 
ክርሕቁ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም 
ከምዘለዉ ይሕበር ኣሎ።
ብሰንኪ’ቲ ኣቐዲሙ ኣብ ቱርኪን 

ሶርያን ዝተኸስተ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ፡ ብዓሰርተታት ቢልዮን ዶላር 
ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራ ወሪዱ ከምዘሎ 
ጸብጻባት ይሕብሩ።
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