
  መበል 32 ዓመት ቁ.151                  ሓሙስ 23 ለካቲት 2023                 ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ብኸመይ?ብኸመይ?

ንቻይናን ኣመሪካን ዘኳረያ ንቻይናን ኣመሪካን ዘኳረያ 
ባላንቺናታትባላንቺናታት

ኣኽርያ - ቤ/ትምህርቲ ጽሙማን 30 ተመሃሮ ብሞያ ኣሰልጢናኣብ ዞባ ማእከል - ንኡስ ዞባ ኣኽርያ 
እትርከብ ናይ መባእታን ማእከላይን 
ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ጽሙማን ኣስመራ፡ 
ንክልተ ዓመት ብሞያ ማእለማን ስፌት 
ክዳንን ዘሰልጠነቶም 30 ተመሃሮ ብ18 
ለካቲት ኣመሪቓ።
ርእሰ-መምህር ናይ’ታ ቤት-ትምህርቲ 

መምህር ተስፋልደት ብርሃነ፡ ጐድኒ-
ጐድኒ ናይ ቀለም ትምህርቲ ዝወሃብ 
ሞያዊ ትምህርቲ፡ ዜጋታት ኣፍረይቲ 
ክኾኑ ከም ዝሕግዞም ኣብ ዘቕረቦ 
መግለጺ ኣረዲኡ።
ኣቦ-መንበር ኮሚተ ወለዲ ኣቶ ተዓገስ 

ተስፋይ ብወገኑ፡ እቲ ስልጠና ንወለዲ 
እውን እፎይታ ዝፈጥር ምዃኑ 
ብምሕባር፡ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዩ።
ብኻልእ ወገን፡ ሃገራዊ ማሕበር 

ጽሙማን ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ፡ ንሽዱሽተ 
ኣዋርሕ ብቋንቋ ምልክት ዘሰልጠኖም 54 
መንእሰያት፡ ብ16 ለካቲት ኣብ ከተማ 
ከረን ኣመሪቑ።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ’ቲ ጨንፈር 

መምህር ደጀን ዘርአጋብር፡ ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ እውን ንቋንቋ ምልክት ኣብ 
ግምት ዘእተወ መደባት የሰላስል ከምዘሎ፣ 
ኣብ መባእታ ተሓጺሩ ዝጸንሐ ትምህርቲ 
ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ክብ ምባሉ ድማ 
ናቱ መርኣያ ከምዝዀነ ገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ 

መምህር ክፍላይ ዓንደሚካኤል፡ ኣብ 
ምምዕባል ቋንቋ ምልክት ዝነጥፉ ዘለዉ 
መማህራን፡ ንውጽኢታዊ ስራሕ ባይታ 
ክጣጥሓሎም ተላብዩ።

ቤት-ትምህርቲ ኳዜን፡ ተወሰኽቲ መምሃሪ ክፍልታት ይስራሓላ
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኳዜን - ንኡስ ዞባ 

ሰረጀቓ፡ ብልዕሊ 8 ሚሊዮን ናቕፋ ኣብ 
መባእታ ቤት-ትምህርቲ ኳዜን ተወሳኺ 
መምሃሪ ክፍልታት ይህነጽ ኣሎ።
እቲ ጽበት ክፍልታት ንምቅላል ኣብ 

ክልተ ብሎካት ዝህነጽ ዘሎ 8 ክፍልታት፡ 
ብምትሕብባር ነበርቲ ዓድታት ኳዜን፡ ዓደ-
ረጊትን ዓደ-ንጎዳን እዩ ዝሰላሰል ዘሎ። 
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ኣቶ 

ክፍለማርያም ገብረመስቀል፡ ዓድታት ኳዜንን 
ዓደ-ንጎዳን ንልዕሊ 100 ዓመት ዝጸንሐ ናይ 
መሬት ክርክር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዕርቂ 
ኣደቂሰን - ነዚ ቅዱስ ተበግሶ ምውሳደን፡ 
መርኣያ ጭዋ ክብሪታት ሕብረተ-ሰብ 
ኤርትራ ከምዝዀነ ገሊጹ።
ኣመሓደርቲ ናይ’ተን ሰለስተ ዓድታት፡ 

ተመሃሮ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም 
ንምቕጻል፡ ክሳብ ሸሞንተ ኪሎ-ሜተር 

ይጓዓዙ ምህላዎ ጠቒሶም። እቲ መደብ፡ 
ንተመሃሮን ወለድን መስተርሆ ዝፈጥር 
ምዃኑ ድማ ሓቢሮም።
ርእሰ-መምህር ቤት-ትምህርቲ መባእታ 

ደረጃ ኳዜን መምህር ተስፋዝጊ ዑቕባትንሳኤ፡ 
ህዝቢ ንዝወሰዶ ተበግሶ ብምምጓስ፡ ተመሃሮ 
ናብ ሰረጀቓን እምባደርሆን ዝገብርዎ 
ዘለዉ ጉዕዞን ንሱ ዝፈጥሮ ጸቕጥን ፍታሕ 
ከምዝረክብ፡ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ተጋዳላይ ዳዊት ገብረህይወት ተሰዊኡ
ኣባል ኩባንያ መጓዓዝያ ትራንስሆርን - ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ገብረህይወት ካሕሳይ፡ 

ብ19 ለካቲት ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድመኡ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ብሕማም ተሰዊኡ።
ኣብ ወርሒ ጥሪ 1975 ኣብ ተጋድሎ 

ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ ወርሒ 
ነሓሰ 1977 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት 
ኤርትራ ዝተጸንበረን ተጋዳላይ ዳዊት፡ ክሳብ 
ዕለተ ናጽነት ኣብ ዝተፈላለያ ክፍልታት፡ 
ኣሃዱታትን ተዋጋኢ ሰራዊትን፣ ድሕሪ 
ናጽነት ድማ ኣብ ኮሚሽን መጓዓዝያ፡ 
ሚኒስትሪ ምክልኻልን ኩባንያ መጓዓዝያ 
ትራንስሆርንን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት 
ሓላፍነት፡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት 
ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ስዉእ ዳዊት ገብረሂወት፡ በዓል ሓዳርን 

ኣቦ 5 ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ትማሊ 22 ለካቲት ሰዓት 4፡00 ድሕሪ-ቐትሪ፡ ኣብ መካነ መቓብር 

ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ።
ኩባንያ መጓዓዝያ ትራንስሆርን (ህግደፍ)፡ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ዳዊት ገብረሂወት 

ንዝተሰመዖ ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ተመንዩ።

ኣብ ምክትታል ከባቢያዊ ብከላ ዘተባብዕ ስራሕ ተሰላሲሉ
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ምክትታል ከባቢያዊ 

ብከላን ስግረ-ዶባዊ ሕማማትን ዘተባብዕ 
ስራሕ ከምዘሰላሰለ፡ ዳይረክተር ጨንፈር 
ኣከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ተኽለ ተወልደ 
ሓቢሩ። 
ኣቶ ተኽለ፡ ኣብ መሰረታዊ ጽሬት ገዛን 

ከባብን፣ ምክትታል ማይ-ወለድ ሕማማት፣ 
ብከላ መግብን ዘቤታዊ ብከላ ኣየርን 
ኣተኣላልያኡን፣ ምሕደራ ደረቕን ፈሳሲን 
ጐሓፍ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ምክትታል ለበዳዊ 
ሕማማት ከምዝነጥፉ ገሊጹ።
በዚ መሰረት፡ ኮም ዝመርሖ መደባት 

ሓባራዊ ጽሬት ኣብ መላእ ሃገር ክትግበር 

ጐስጓሳት ከምእተኻየደ፣ ኣብ መላእ ሃገር ካብ 
ዝርከባ 2,832 ዓድታት - እተን 2571 ነቲ 
መደብ ብምልኣት ከምዘተግበራ ኣረዲኡ።

ኣብ 2022፡ ህዝቢ ንዝስተ ማይ ኣብ 
ዝጥቀመለን 720 ከዘንቲ ማይ ብዝተኻየደ 
ናይ ማይ-ወለድ ሕማማትን ካልእን ቅምሶኣዊ 
መርመራታት፡ እተን 554 ብዝተገበረለን 
ጽፉፍ ኣተሓሕዛን ምሕደራን ኣብ ጽቡቕ 
ኩነታት ከምዝርከባ ምርግጋጹ ሓቢሩ።
ኣቶ ተኽለ፡ ናይ 5 ዓመት ስትራጂካዊ 

ውጥን ድሕነት ጥዕና ተዳልዩ ናብ ኩለን 
ዞባታት ከምእተዘርግሐ፣ ንልዕሊ 5 ሽሕ 
ገያሾ ዜጋታት ክታበት ብጫ ረስኒ (የለው 
ፊቨር) ከምእተዋህበ፣ ብምትሕብባር ኣካላት 
መንግስቲ በብዓመቱ ዳህሳስ ከምዝካየድ 
ኣብሪሁ።
ጥዕና ሕብረተ-ሰብ ንኽሕሎ - ጥዕና 

ኣከባቢ ክወሓስ ከምዝግባእ ብምዝኽኻር ከኣ፡ 
ህዝቢ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ዝወስዶ ተበግሶታት 
ከዕዝዝ ተላብዩ።

ሆስፒታል ከረን መነጸር ዓይኒ ከፍሪ ጀሚሩ
ኣብ ሆስፒታል ከረን ዝርከብ ክፍሊ 

ሕክምና ዓይኒ - መነጸር ዓይኒ ብምፍራይ 
ንተገልገልቲ ብናጻ ክዕድል ጀሚሩ።
ሓላፊ’ቲ ክፍሊ ኣቶ ካሕሳይ ስዩም፡ 

ተገልገልቲ ጸገሞም ብመርመራ ምስ 
ተለለየ፡ ዝተኣዘዘሎም መነጸር ብቐረባን 
ብናጻን ክረኽቡ በቒዖም ከምዘለዉ፣ እዚ 
ድማ ነቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዓቢ ደገፍ 
ከምዝዀነ ገሊጹ። 
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንልዕሊ 750 

ዜጋታት ዕዉት መብጣሕቲ ሓበላ ዓይኒ፡ 
ዓጽሚ ዓይኒን ቅርኒብ ዓይኒን ከምእተገብረ፣ 
ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ እውን ሰሙናዊ ኣስታት 

45 መብጣሕቲ ይግበር ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ጸገማት ዓይኒ፡ ምስ ረኽሲ፡ ተፈጥሮኣዊ 

ጸገማት፡ ሓደጋ፡ ምድፋእ ዕድመን ሕዱር 
ሕማማትን ከምዝተሓሓዝ ዝሓበረት ክኢላ 
ሕክምና ዓይኒ ሄርሜላ ምስግና፡ ብፍላይ 
እቶም ብጉድለት ጽሬት ዝስዕቡን ምስ 
ሕዱር ሕማማት ተተሓሒዞም ዝኽሰቱን 
ሕማማት፡ ግቡእ ክንክንን ክትትልን 
ብምግባር ንምቊጽጻሮም ከምዝከኣል 
ኣገንዚባ።
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ተዘውቲሮም ዝርኣዩ 

ሕማማት፡ ግላኮማ፡ ሓበላን ረኽሲታትን 
ምዃኖም እዩ ዝሕበር።

ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ‘ግራስ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ‘ግራስ 

ሩትስ’ . . .ሩትስ’ . . .
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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

ንቻይናን ኣመሪካን ዘኳረያ ባላንቺናታት
ብውዑይ ንፋስ ተነፊሓ ናብ ህዋ/

ጠፈር እትዓርግ ናይ ፈለማ ባሉን 
(ባላንቺና)፡ ኣብ ፈረንሳ ብክልተ ኣሕዋት 
መሃንድሳት ተማሂዛ/ተሰሪሓ፡ ኣብ 
1783 በረራ ኣካይዳ። ድሕሪ’ዚ ብዙሕ 

ከይጸንሓ - ሓያሎ መንግስታት ዓለም፡ 
ባሉን ንከም ናይ ውግእ መሳርሒ 
እናኣማዕበሉ፡ ኣብ በበይኑ ተልእኾ 
ውግኣት ክጥቀሙሉ ጀሚሮም። 
ናይ ጸላኢ ድፋዓትን መስመራትን 

ንምስላይ፡ መዳፍዕ ንዝትኩሱ 
ምልክት ንምሃብ፡ ሓሓሊፉ እውን 
ቦምብ ንምድርባይ - ባሉናት ኣብ 

ንዕላላት ‘ዘይተፈልጡ በረርቲ ኣካላት’ ዘራጉድ ሓበሬታታት!

ታደሰ ተኽለታደሰ ተኽለ

ኣብ ህዋ ምድርና በረርቲ ኣካላት 
ምዝንባይ ወይ ኣብ ህዋ ገዘፍቲ 
ባላንቺናታት ምንስፋፍ፡ ሓድሽ 
ነገር ኣይኰነን። ኣብ 2022 ጥራይ፡ 
ብኣማኢት ዝቝጸራ በረርቲ ኣካላት 
ተራእየን ከምዝነበራ፡ ካብ’ዚኣተን 
ድማ - እተን 163 ባሉን፡ 26 ከኣ 
ድሮናት ምንባረን ምንጭታት 
ኣመሪካ ይገልጹ። እቲ ዝተረፈ ኣብ 
ሰማያት ዝዝንቢ ስብርባር ምዃኑ 
የረድኡ።
ዓለም ናብ ሓድሽ መድረኽ ኣብ 
እትኣትወሉ ዘላ ዘመን፡ ኣብ መንጎ 
ሓያላት ሃገራት ዘሎ ምትህልላኽ 

ሓያሎ ዓውደ-ውግኣት ከም ኣገደስቲ 
መሳርሒታት ኣብ ኣገልግሎት ክውዕላ 
ተራእየን። ኣገልግሎት ባሉን እናሰፍሐ 
ኣብ ዝኸደሉ ግዜ - ኣብ ካልእይ ውግእ 
ዓለም፡ ኣዝየን ገዘፍቲ፡ ብዙሕ ክብደት 

ዘለዎ ናውቲ ክስከማ ዝኽእላ፡ ብቅርጺ 
እውን ዝተፈልያን ኣብ ክንዲ ብውዑይ 
ንፋስ ብሃፋፊ ጋዝ ዝጓዓዛን ማዕቢለን 
ነይረን። 
ባሉን/ባላንቺና፡ ንውግእን ንስለያን 

ጥራይ ዘይኰነ፡ ኩነታት ክሊማ 
ንምጽናዕን ተኽእሎታት ዝናብን ደረጃ 
ዋዒን ንምፍላጥን እውን፡ ክኢላታት 

ሜትዮሮሎጂ መዓልታዊ ኣብ ናእሽቱ 
ባሉን ዝተኣስረ መሳርሒታት ናብ 
ሃዋህው የወንጭፉ እዮም።
ኣብ ኣጋ መወዳእታ ጥሪ ናብ 

ኣየራዊ ግዝኣት ኣመሪካ ከምዝሰገረት 
ዝተፈልጠት ባሉን ግና፡ ኣዝያ ገዛፍ ክንዲ 
ሰለስተ ኣውቶቡስ ዝኣክል ናውቲ ዝስከም 
ተገጣጣሚ ኮንተይነር ዝነበራ እያ። እታ 
ባሉን ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ካናዳ ድሕሪ 
ምስጋራ፡ ተመሊሳ ናብ ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ ከም ዝኣተወት ካብ 
እተገብረ ክትትል ተሓቢሩ ነይሩ። 
ልዕሊ ሓያሎ ክፍላተ-ሃገር ኣመሪካ 

እናዘምበየት ናብ ደቡባዊ ምብራቕ እታ 
ሃገር ምስ ተጓዕዘት፡ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ 
ህዝቢ ጉድኣት ከውርድ ብዘይክእል 
መንገዲ ክትህረም ከምዘለዋ - ኣብ 
ግምት ዘእቱ ሓሳባት ክቐርብ ጀሚሩ። 
ካብ ኣየራዊ ግዝኣት ኣመሪካ ከይወጽአት 
ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ገማግም ማያት ኣመሪካ፡ 
ካብ ኤፍ-22 ዝዓይነታ ነፋሪት ኲናት 
ብዝተተኰሰ ተወንጫፊ ተሃሪማ ወዲቓ። 
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና፡ ኣብታ 

ሰብ-ኣልቦ ሲቪላዊት መጕዓዚያ ኣየር 
ንዝተወስደ ናይ መጥቃዕቲ ስጉምቲ ከም 
ዝነቐፈ ጸብጻባት ሓቢሮም። እታ ባሉን፡ 
ኰነ ተባሂሉ ዘይኰነስ ካብ ቍጽጽራ ወጻኢ 

ብዝዀነ ሓይሊ እናተደፍአት ብተሃብር 
ናብ ግዝኣት ኣመሪካ ከም ዝኣተወትን፡ 
ኩነታት ክሊማ ዝሕብር ናውቲ ከም 
ዝነበራን ቻይና ገሊጻ። ድሕሪ ምውዳቓ፡ 
ጀላቡ ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ ነቲ ከባቢ 
ከም ዝዓሰላኦን፡ ስብርባር ጽዕነት እታ 
ባሉን እናኣረያ ሓበሬታ ናብ ዝእከበሉ 
ነቝጣታት ከምዘግዓዘኦን ተሓቢሩ።
ሓደ ናይ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል 

ኣመሪካ (ፔንታጎን) ጀነራል፡ ግዜን ቦታን 
ከይሓበረ - ኣብ ዝሓለፋ ዓመታት፡ 
ቻይና ኣርባዕተ ተጸናጸንቲ ባሉናት 
ብልዕሊ ተኣፋፊ ነቝጣታት ኣመሪካ 
ከም ዘሕለፈት ምግላጹ ምንጭታት 
የረድኡ። ቻይና እውን፡ ኣመሪካ ኣብ 
ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ብተደጋጋሚ 
ገዘፍቲ ባሉናት ብኣየር/ጠፈር ቻይና ከም 
ዝሕለፈት ገሊጻ።
ንሓያሎ መዓልታት ኣቓልቦ ማዕከናት 

ዜና እታ ሃገር ስሒባ ዝቐነየት ባሉን 
ተሃሪማ ወዲቓ ምስ ተባህለ፡ ሓደስቲ 
ሓበሬታታት ክምዕብሉን ክውሕዙን 
ግዜ ኣይወሰዱን። መብዛሕትኡ ካብ 
ባህሊ ዝርጋሐ ምንጪ ክኸውን ዝኽእል 
ዝተፈላላየ ዜናታት ይብተን ነይሩ። ገለ 
ብሚሳይል ስለዝተሃርመትን ክእረ ዝኽእል 
ስብርባር ተበታቲኑ ናብ ባሕሪ ፋሕ-ፋሕ 

ስለዝበለን፡ ዝጠቅም ነገር ከምዘይተረኽቦን 
ክብሉ እንከለዉ፡ ገሊኦም ከኣ - እቲ 
ተነፋሒ ባላንቺና ምስ ተተኰሰ፡ እቲ ገዚፍ 
ተሰካሚ ኣቝሑት ከይተሃርመ ናብ ባሕሪ 
ወሪዱ ከምዘሎ እሞ - ኣገዳሲ ሓበሬታ 
ክርከቦ ከምዝኽእል ክገልጹ ተሰሚዖም።
ካብ’ዚ ንደሓር፡ ኣብ ውሽጢ ወርሒ 

ለካቲት ጥራይ ብተኸታታሊ ሰለስተ 
በረርቲ ኣካላት፡ ኣብ ኣየራት ኣመሪካ ከም 
እተራእያን ብነፈርቲ ኲናት እናተሃርማ 
ከም እተሓምሸሻን ተቓሊሑ።
ሓንቲ ካብተን ዝተሃርማ በረርቲ 

- ባሉን ክብልዋ ከምዘይክእሉ፡ ናይ 
በርሚል (cylindrica) ቅርጺ ዘለዋ ኰይና 
ዝደፍእ ሞተር ከምዘይነበራ ገሊጾም። 
እታ ራብዓይቲ ዝተሃርመት ግና፡ ኣብ 
ነዊሕ ብራኸ እትጓዓዝ ሸሞንተ ማእዝን 
ዝነበራ በራሪት እያ ነይራ። እዘን በረርቲ 
ኣካላት ናይ ስለያ መሳርሒ እንድሕር 
ኰይነን፡ ብሳተላይት ክሽፈን ዘይክእል 
ስራሕ ክዓምማ ዝኽእላ ክዀና ኣለወን። 
ብኣውራኡ ግና፡ ወተሃደራዊ መሳርሒ 
ስለያ ምዃነን ክጣለል ዘለዎ እዩ። 
ቻይና፡ ብዘይካ እታ ተሃሪማ ዝወደቐት 

ቀዳመይትን ኣብ ላቲን ኣመሪካ ተራእያ 
ዝተባህለትን፡ እተን ክልተ ኣከብቲ 
ሓበሬታታት ክሊማ ከም ዝዀና 
ብምግላጽ፡ ናይ ካልኦት ባሉናት ሓላፍነት 
ከምዘይትወስድ ኣፍሊጣ ኣላ።

ዝፈጠሮ ወጥርታት፡ ከም’ቲ ዓለም 
እትዕዘቦ ዘላ ከቢድ ጥርጣረታትን 
ተኣፋፍነትን ይፈጥር ኣሎ። ድሕሪ 
እዚ ናይ ባሉን ጐስጓስን ጸረ-ጐስጓስን፡ 
ኣብ መንጎ ቻይናን ኣመሪካን ተኣፋፊ 
ኰይኑ ዝጸንሐ ርክባት ኣዝዩ ቅሒሩ 
ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ። ናብ ቻይና 
ክበጽሕ ተዳልዩ ዝነበረ ሚኒስተር 
ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣንቶኒ 
ብሊንከን እኳ - መገሻኡ ሰሪዝዎ።
እታ ቀዳመይቲ ገዛፍ ባሉን ተሃሪማ 
ድሕሪ ምውዳቓ፡ ቻይና ኣብ ልዕሊ 

መላእ ዓለም ካብ ሰማይ ትስሊ 
ከምዘላ ስለዝተነግረ፡ ኣብ ሓያሎ 
ሃገራት ስንባደ ምፍጣሩ ይፍለጥ። 
ሰበ-ስልጣን ብሪጣንያ እውን፡ ካብ 
ናይ ባሉን ስለያ ኣዝዮም ይጥንቀቑ 
ከም ዘለዉ ኣረዲኦም።
ካብ’ቲ መጀመርታ ዝተዘርግሐ 
ዜናታት፡ ቀዳመይቲ ባሉን ኣብ 
ልዕሊ ተኣፋፊ መደበራት ኑክሌር 
ትዝንቢ ከም ዝነበረት፡ ኣንፈት 
እናቐየረት እውን ትጓዓዝ ምንባራ 
ተገሊጹ ነይሩ። ድሒሮም ሰብ-መዚ 
ኣመሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ድማ፡ 
እታ ባሉን ኣንፈት ናይ ምቕያር 
ወይ ሓበሬታ ናይ ምልኣኽ ክእለት 
ከምዘይነበራ እዮም ገሊጾም።
ድሕሪ እታ ቻይና እውን 
ዝተኣመነትላ ባሉን፡ ብተኸታታሊ 
ካብ ሰማይ ተሃሪመን ዝወደቓ 
በረርቲ ኣካላት ካበይ ዝተበገሳ ወይ 
እንታይ ዕላማ ከምዝነበረን ክፍለጥ 
ኣይተኻእለን። ናይ ባሉን ቅርጺ 
እውን ኣይነበረንን። 
እንታይነት ናይተን በረርቲ ኣካላት 
ብዘይ ምንጻሩ፡ ብልብ-ወለዳዊ ሳይንስ 
ተቓንዩ ዝጸንሐ ህዝቢ፡ ካብ ካልእ 
ዓለም ዝተላእካ ክዀና ከምዝኽእላ 
ብማሕበራዊ መራኸቢታት ከዕልል 
ግድን ኰይኑ። 
ሰብ-መዚ፡ ነቲ ክላባዕ ዝጀመረ 
ዕላላት ንምህዳእ፡ ‘ኣብ ሰማይ ጸንበለል 
ዝብል ብዙሕ ዓይነት ነገር ከምዘሎ’ 
ብምዝኽኻር፡ ስንባደ ከምዘየድሊ 
ክገልጹ ቀንዮም ኣለዉ። እተን ሰለስተ 
ዘንበይቲ ነገራት - ብቕርጺ “ንከም’ዚ 
እየን ዝመስላ” ክብሉ ከምዘይክኣሉ 
እውን ኣተሓሳሲቦም።
ሕጂ ሃንደበት ንምንታይ ተራእየን? 
ንዝብል ብህዝቢ ክቐርብ ዝቐነየ 
ሕቶ - “ስለ ዘይጠመትና ደኣ’ምበር 
ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝጸር ኣብ 
ሰማይ ዝዝንቢ ነገር ኣሎ” ዝብል 

መልሲ እዩ ተዋሂቡ። ናብ ውሽጣዊ 
ፖለቲካዊ ጉዳያት ብምቕያር እውን፡ 
‘እቲ ዝሓለፈ ምምሕዳር ክሪኦ 
ዘይከኣለ ስግኣት፡ ንሕና ረኺብናዮ” 
እናበሉ ይኸስቡሉ ኣለዉ።
እተን ብቕርጺ ፍሉያት ዝዀና 
በረርቲ፡ ንስለያ ዝጠቅም ምዕቡል 
ቴኖሎጂ ከም ዘይነበረን፡ ሰብ-መዚ 
ሓቢሮም ነይሮም። ብሕጂ ዝግበር 
መጽናዕቲ እምበኣር፡ እተን ዘንበይቲ/
በረርቲ ነገራት ካብ ምንታይ ዝተሰርሓ 
ምዃነን፡ እንታይ ዓይነት ማዕድን 
ዘለዎ ናውቲ ከም ዝነበረን፡ ኣበይ 
ከምእተሰርሓ. . . ብምጽናዕ፡ ሕቶታት 
ህዝቢ ንምዕጋስ ይከኣል እዩ። 

እተን ዝዝንብያ ነገራት፡ ብደረጃ 
መንግስቲ ወይ ብናይ ምርምር 
ትካላት ዝተሃንጻ እንተዀይነን፡ 
ካበይ ሃገር ዝነቐላ ምዃነን ክፈልጥ 
እውን ህዝቢ ድርኺት ክገብር እዩ። 
ካብ ዘቤታዊ ናይ ምርምር ትካላት 
ሚስጢራዊ ናይ በረራ ፈተነታት 
ይካየድ እንተነይሩ ድማ፡ ካብ’ቲ 
ንምሽፍፋን ዝግበር ፈተነታት ህዝቢ 
ግምቱ ክህብ ይኽእል።
ህዝቢ ንምህዳእ ተባሂሉ - ንስለያ 
ዝጠቅም ምዕቡል ቴክኖሎጂ ከም 
ዘይነበረ ምሕባር - ጌና ከይተጸንዓ 
ዝወሃብ ሓበሬታ እምበኣር፡ ዝያዳ 
ሕቶታት ከበጋገስ ተኽእሎታት 

ኣሎ። ነፈርቲ መጐዓዚያ ኣብ 
ዝበርራሉ ብራኸ ብህድኣት ዝጓዓዛ፡ 
ንነፈርቲ ዝደፍእ ልሙድ - 
ከም ሞተር መሳሊ ወሃብ ሓይሊ 
ዘይብለን፡ ንህዝቢ ዝያዳ ኣቓልቦኡ 
ከምዝስሕብ ገይርዎ ኣሎ። ኣንፈት 
ክቕይራ ዘይክኣላ ብሃውሪ ዝዝንብያ 
ከም ዝዀና ዝተፈነወ ሓበሬታ፡ 
ተኣማንነት ዘለዎ ስለዘይመስል 
ክትቅበሎ የጸግም እዩ። ባይቶ ሃገር 
እውን፡ ካብ ክኢላታትን ወተሃደራዊ 
እዚታትን መብርሂ ክወሃቦ ጠሊቡ 
ኣሎ።
ክሳዕ ሕጂ - ‘ዘይተፈልጣ በረርቲ 
ኣካላት’ እናተባህላ ዝጽውዓ፡ መበቈለን 

ዘይተፈልጠ ኣብ ሰማያትን ምድሪን 
ከም ዝረኣያ ዝንገረለን ተወንጨፍቲ 
መንኰርኰራት ብልዑል ናህሪ 
ስለዝጓዓዛ፡ ምስ እዘን እናተሃርማ 
ዝወድቃ ዘለዋ ከተወዳድረን ዝከኣል 
ከምዘይኰነ እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ 
ዘለዉ።
ዛጊት ሳይንስ ክበጽሖ ዘይከኣለ - 
ቅልጡፍ ኣንፈት ናይ ምቕያርን 
ናህርን ዘለወን ነገራት ‘ርኢና’ እዩ 
ዝበሃል ዘሎ። መብዛሕትአን ከኣ፡ 
ክልተ ቢያቲ ሓደ ብላዕሊ ሓደ 
ብታሕቲ ምስ ተገጣጠመ ናይ ዝህቦ 
ቅርጺ ዘለወን - ‘በረርቲ ዲስክ’ 
እናተባህላ ዝጽውዓ እየን።
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ሸባብሸባብ
ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ

ሸባብሸባብ
ሓሳባትሓሳባት

“ተዳሎ!” 

“ሕራይ። ተዳልየኸ እንታይ’የ 
ክገብር?” እንተ ተዳሊኻ ደኣ 
እንታይ ከ ዘይግበር። ዘይከኣል 
ዝኸኣለ ኤርትራዊ ኒሕ፡ ብመንፈሱን 
ብተግባሩን ድሉውነቱ ስለዘረጋገጸ 
እኮ እዩ። “ንምንታይ ኢና ንዳሎ?” 
ንዝብል ሕቶ መልሱ ኣብ ነብሱ እዩ 
ዘሎ። ትዳሎ ዘለኻ እኮ ገለ ተተግብሮ 
ነገር ስለዘሎካ እዩ። ቅድም እሞ 
ብብሩህ መንፈስ ክትዳሎ ኢልካ 
ተበገስ። ሽዑ ድሌታትካ፡ ባህግኻ፡ 
ዕላማኻ፡ ራኢኻ ኵሉ ኣብኡ ክጸንሓካ 
እዩ። ናትካን ናይ ሕብረተሰብካን 
እኳ ደኣ። ንስኻ/ንስኺ ናይ በይንኻ 
ስለዘይኮንካ።

ብውሽጥኻን ብደገኻን ጠንኪርካን 
በቒዕካን ምስ እትጸንሕ፡ መሰናኽላት 
ህይወት ‘ብድሆ’ ኰይኖም 
ኣይክረኣዩኻን እዮም። ድሉውነትካ 
ኪንዮ ግዝያዊ ሽግርካ ኣሕሊፉ 
ከርእየካ ዝኽእል መነጸር ስለዝኾነ።

ምስ ግዜ እናኸደ ፍልጠት 
ዘዋህለለ፡ “ንዓ ሕጂ ክእለትካ ኣርኢ፡
” ወይ’ውን “ንዓ እዚኣ ስራሕ” 
ኢልካዮ ንኸድምዕ ኣይጽገምን። 
ድሉው ትሕዝቶን ድሉው መንፈስን 
ስለዘሎዎ። ብኣንጻር እዚ ምስ 
ዝኸውን ግን ይትረፍዶ ከድምዕሲ 
ወላ እቲ ኣቐዲሙ ሒዝዎ ዝነበረ 
ትሕዝቶኡ’ውን ብኸመይ ከም 
ዝጥቀመሉ ክጠፍኦ ይኽእል እዩ።

ተዳልዩ ዝጸንሐ ነገር ኣብ 

እንታይ ደኣ ዘይትሕዞ? በየናይ 
ልብኻ፡

ገንዘብ መዓስ ይድለ? ምስ ዓበኻ፡

እንታይ ደኣ ዘይትሕዞ? በየናይ 
ዓቕምኻ፡” 

ኢሎሞ እዮም ለባማት ክምስሉ። 
ንዝመጽእ ግዜኻ ማዕረ ክንደይ 
ተዳሊኻሉ ክትጸንሕ ከም ዘለካ እዩ 
ዘብርሃልና።

ከይተዳለኻ ግዜ እንተ ኣርኪብካኸ 
እንታይ ትገብር? ዝሓለፈካ 
ንኸተርክብ ዘብዘብ ትብል። ዕድለኛ 
ኴንካ እንተ ኣርኪብካ፡ ካብ ዘብዘብ 
እናበልካ ልብኻ ምምሏቕ ደሓንካ። 
ዝጸንሓካ ጋግ ገፊሕ ምስ ዝኸውን 
ግን ዕድሜኻ ምሉእ ብዘብዘብ 
ከይትሓልፎ ምጥንቃቕ ከድሊ እዩ። 
ድሉው ዲኻ? ድልውቲ ዲኺ? 
ድሉዋት ዲና? ቀጻሊ ንነብስና 
ክንሓታ ዘለና ሕቶ እዩ። ከመይሲ፡ 
ካብ መንገድና ኣንደልሂጽና 
ንኸይንኸይድን ንኸይንዕነድን ኣብ 
ምምእዛን ክሕግዘና ስለዝኾነ።

እታ ቀላል፡ ወላሓደ ከይዓየና 
ትግበር ኰይና ትስመዓና ‘ምብላዕ’ 
እውን እኮ ኣቐዲምና ንዳለወላ ኢና። 
ከምቲ ሕጊ ዝተቐረበ መኣዲ ዝጠልቦ፡ 
ኣቐዲምና ኢድና ተሓጺብናን ጸሊናን 
ኢና ንቕረበላ። ኣካልናን መንፈስናን 
ይዳሎ። ብድሕሪኡስ ከም ምዅላስካ 
ይኸውን እቲ ጕዳይ። ከይተዳለኻ 
ዝዀለስካዮን ዝመዓጕካዮን ግን እቲ 
ክሓንቀካን እቲ ክስርንቐንካን ግድን 
እዩ። 

ተረዲእናን ከይተረደኣናን ኵሉ 
ግዜ ኣብ ምድላውን ምብጋስን ዘለና 
ኰይኑ እዩ ዝስመዓኒ። ወለድና’ውን 
ካብ ግዜ ህጻንነትና ኣትሒዞም 
ንዝቕጽል ህይወትና ድሉዋት 
ይገብሩና። “ኤእ፡ ጌጋ! ወይ ኣጆኻ!” 
እናበሉ የበግሱና። ታተ ክንብል ካብ 
ዝጀመርናሉ ግዜ ኣትሒዝና ክሳብ 
ሕጂ ዘለናዮ እስከ ንርአ። ጐቢዝካ 
ኣደልዲልካ ክትስጕም ምስ ጀመርካ 
ተዳሊኻ ኢኻ። ተዳሊኻ’ሞ ናበይ? 
ምስ ከባቢኻ ትላለን ናብ ትምህርቲ 
ትመላለስን። እናጐበዝካን ፍልጠት 
እናደለብካን ምስ ከድካ ንጽባሕ 
ድሉው ትኸውን። ጽባሕ እንታይ 
ስለዘለዋ ኢኻ ትዳለወላ? ዋናኣ 
ድሉውነትካ ስለትሓተካ። ህይወት፡ 
ምሂራ ዘይትጸግበካ መምህር ኰይና 
እያ ትስመዓኒ። ካብ ሓደ ዓውዲ 
ናብ ካልእ ዓውዲ እናቐያየረት 
ድሉውነትካ ከተረጋግጽ ትሓተካ። 
ኣበይ? ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም። 
ኣብዚ ዓለም’ዚ በብግዜኡ ድሉው 
ክትከውን ትግደድ። ስለምንታይ? 
ተወዳዳርነትካ ጐዲሉ ከይጸንሕ 
እሞ ከም ዕለቱ ዘሕለፈ ኣቕሓ 
ከይትድርበ። 

ድሉው ዲኻ? እንታይ ክትገብር? 
ሓዳር ጌርካ ስድራ ክትምስርት፣ 
ድሉውቲ ዲኺ፡ ንደቅኺ ብቕዕቲ 
ኣደ ክትኮነሎም፣ ብቑዕ ዲኻ፡ 
ንቐጻሊ ወለዶኻ ዝኸውን ስንቂ 
ኣስኒቕካ ክትሓልፍ? ድሉዋት ዲና፡ 
ንህይወትና ኣብ ዝሓሽ መጻኢ 
ከነንብራ? ድሉዋት ዲና ንለውጢን 
ዓወትን? ድሉዋት ዲና... ብኸምዚ፡ 
ኣብ ህይወት ዅሉ ግዜ ድሉዋትን 

ቅሩባትን ክንከውን እናተሓተትና 
ንጓዓዝ። ህይወት ከምኡ እያ። 
መምህር ምዃና መመሊሳ ከተረጋግጽ 
ዝደለየት ክትመስል ካብ ትምህርትን 
ፈተናን ኣይተላቕቐናን።

ሃገርና፡ ድሉዋት ክንከውን 
ትደልየና። ዘውዲ ምዕባለ ኣብ 
ርእሳ እንደፍኣላን ናይ ክብረት 
ካባ እንኸድናን ንሕና ኢና። 
ታሪኽና፡ ክብርታትና፡ ባህልና 
ዓቂብና እንተ ኼድና፡ ናብ ድሉው 
ወለዶ ከነሰጋግሮ ኣይንጽገምን። 
ሃይማኖትና’ውን ካብዚ ብዘይ ፍለ 
ድሉዋት ክንከውን እዩ ዝእዝዘና። 
ደሓር ዝበለጸ ዓስቢ ንኽንረክብ ሕጂ 
ድሉዋት ንኸውን። ድሉውነት ኣብ 
ኵሉ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ፡ ቍጠባዊ፡ 
ፖለቲካዊ፡ መንፈሳዊ፡ ኣእምሮኣዊ፡ 
ኣካላዊ....። እዚ ምስ እተረጋግጽ፡ 
ዝመጽአ ንፋስ ክንቕንቐካ ዓቕሚ 
ኣይረክብን።

ነዊሕ ጕዕዞ፡ ምስ ዝተዳለወዶ 
ወይስ ምስ ዘይተዳለወ ሰብ ክትጓዓዞ 
ይሓይሽ? ዘሎዎ ፍልልይ ምንጋር 
ካባይ ትጽበዩ ኢኹም ኣይብልን። 
እዞም ዘይተዳለና ድማ ንብጾትና 
መታን ዘልሓጥሓጥ እናበልና 
ከይነሸግር ድሉውነትና ኣረጋጊጽና 
ኣሰሮም ንርገጽ። ብፍላይ መንእሰይ፡ 
ጐተት ክብል ኣየመልክዓሉን እዩ። 
ናተይ፡ ናታ፡ ናቱ፡ ናትና፡ ናይ 
ኵልና ድሉውነት እዩ ኣብ ዓወት 
ዘብጽሓና። ሃየ በሉ ሕጂ ሕጂ 
ንነብስና ድሉውነታ ከነረጋግጽ 
ኣጥቢቕና ንሕተታ። ኣብ መበገሲ 
ሕንጻጽ ነቝማ እሞ ንበገስ። ሓደ፡ 
ክልተ፡ ሰለስተ።

ድሉዋት ዲናድሉዋት ዲና

ዝተደለየሉ እዋን ብቕልጡፍ ኣብ 
መዓላ ንኸተውዕሎ ኣይትሽገርን። 
ተዳልዩ ዝጸንሐ መግቢ ካብ ጥምየት 
የገላግል። ተዳልዩ ዝጸንሐ ፍልጠት 
ካብ ድንቁርናን ድሕረትን የድሕን። 
እምበር፡ ምስ ደለኻዮ ጥራይ ኣብ 
ሃተምተም ትኣቱ እንተ ዄንካ 
ኣይተስልጥን ኢኻ። ብዙሕ ከኣ 
ይሓልፈካ። ኣቐዲምካ ኣዳሊኻዮ 
ዝጸናሕካ እንጀራ፡ ኣቐዲምካ 
ዘዋህለልካዮ እቶት፡ ኣብ ግዜ 
ጸገምካን ድኻምካን ደገፍ ይኾነካ። 
ካብኡ ሓሊፉ፡ ከም መፍለዪ ደረጃኻ 
ኰይኑ ዝርኣየሉ ግዜ’ውን ኣሎ። 

“ገንዘብ መዓስ ይርከብ? ብንኡስካ፡ 

ኣስቴር የማነ

እቲ ኣዕሪፎምሉ ዝነበሩ መሬት 
ብዕምባባታት ተሰሊሙ ነበረ። 
እቶም ክንዮ መንጽሮም ዝነበሩ 
ብሳዕሪ ዝተሰለሙ ኣኽራናት ሓጐስ 
ዝተፍኡ ዘለዉ ይመስሉ። እታ 
ውልዶ ጸሓይ ኣብ መንጎ’ተን ጸዓዱ 
ደመናታት ተሸጊጣ፡ ነታ መዓልቲ 
‘እምባሕ’ እናበለት ተጻውታ 
ዝነበረት ትመስል። ኣብ መንጽሮም 
ዝነበረ ወሓይዝ ግን ህድኣት ዝዓሰሎ 
ኣይነበረን። ንሓድሕዱ ስኒት ዝሰኣነ 
ክመስል እናተጋጨወ ይሓልፍ ነበረ።

እቶም ጻዕዳ ነዊሕ ጭሕሞም 
ንገጾም ብኸፊል ዝሸፈኖም ግሩም 
መምህር፡ ንሓደ ካብ’ቶም ከቢቦም 
ንትምህርቱ ብጽሞና ዝከታተሉ 
ዝነበሩ ተመሃራዩ ብምድሃይ ‘ማይ 
ጸሚአ ኣለኹ’ሞ  ካብቲ ወሓይዝ 
ቀዲሕካ ከተምጽኣለይዶ ትኽእል?” 
ምቕልል ኢሎም ሓተትዎ። እቲ 
ተመሃራይ እወታ መለሰ። ናብቲ 
ወሓይዝ ምስ ከደ ግና ክቀድሕ 

ኣይከኣለን። 

እቲ እናተጓነጸ ዝኸይድ ዝነበረ 
ወሓዚ ጽሩይ ኣይነበረን። እቲ 
ተመሃራይ ብርጭቖኡ ጥራያ 
ሒዝዋ ብምምጻእ ንመምህሩ 
ትሕትና ብዝመልኦ ኣዘራርባ ‘እቲ 
ወሓዚ ጽሩይ ማይ የብሉን’ሞ ጸኒሐ 
ከምጽኣልኩም” በሎም።

መምህር ‘ሕራይ’ ብምባል 
ምህሮኦም ቀጸሉ። ኣብቲ ዝምህሮም 
ዝነበረ ዛዕባ ብዙሕ ክትዓት ይለዓል 
ነበረ፤ ብዙሕ ርእይቶታት ይፈስስ፤ 
ብዙሕ ምኽርታት’ውን ይሕተት። 
ሰዓታት ሓለፈ- ጸሓይ ናብ ምልኣት 
በጺሓ።

እቲ ኣቐዲሙ ማይ ከምጽእ 
ዝተላእከ ተመሃራይ ኣእዳዉ ንላዕሊ 
ብምውዝዋዝ “ኣነ ሓንቲ ምኽሪ’የ 
ደልየ።” በሎም’ሞ ፍቓድ ምስ 
ረኸበ ዘረባኡ ቀጸለ።

“ብዙሕ እዋን’የ ብዛዕባ 
ዓወት ዝሓስብ፤ ግን ኣጓኒፋትኒ 
ኣይትፈልጥን። ዋላ’ኳ ህዉኽን 
ንጡፍን እንተኾንኩ ዓወት ግን 
ሕቖኣ ሂባትኒ ዘላ ኰይኑ’ዩ 
ዝጥዕመኒ” በሎም።

እቶም መምህር ንብርክት ዝበላ 
ደቓይቕ መልሲ ኣይሃብዎን። 
ጸኒሖም ‘ማይ እንዶ ግዳ 
ኣምጽኣለይ” ክብሉ ለኣኽዎ። እቲ 
ተመሃራይ መልሲ ክጽበ ብምጽንሑ 
ኣብ መንጎ ምልኣኾም ባህ ኣየበሎን። 
ግና እምብዛ ዘኽብሮም መምህሩ 
ብምንባሮም ምንም ከይተቃወመ 
ማይ ንኸምጽኣሎም ናብቲ ወሓዚ 
ከደ።

እቲ ወሓዚ ዘይከም ናይ ንግሆ 
ብህድኣት ለሽ ኢሉ ጸንሖ። ናብቲ 
ማይ ምስ ጠመተ’ውን ብሪቕሪቕ 
ዝብል ጽሩይ ሓሬር ማይ ረኣየ። እቲ 
ተመሃራይ ብሓጐስ ክምስ ብምባል 
ካብቲ ወሓዚ ቀድሐ’ሞ ንመምህሩ 
ሒዝሎም ከደ።

መምህር ካብቲ ማይ ድሕሪ 

ምስታይ፡ “ካብዚ ወሓዚ እንታይ 
ተማሂርካ?” ሓተትዎ። እቲ 
ተመሃራይ እንድዒ ምባል ኣሕፊርዎ 
ቀባሕባሕ በለ። 

“ኣጆኻ እንታይ ተማሂርካ ንገረና” 
ኣተባብዕዎ እቶም መምህር።

እቲ ተመሃራይ ነቲ ለማሽ ጸሊም 
ጸጕሪ ርእሱ ብኣእዳዉ ድሕሪ 
ምድራዝ “እዚ ወሓዚ ንግሆ ህዉኽን 
ዘይጸረየን እዩ ነይሩ። ስለዝኾነ ማይ 
ካብኡ ክትሰቲ ምቹእ ኣይነበረን። 
ሕጂ ግን ዝግ ኢሉን ጸርዩን ኣሎ። 
እቲ ማይ ከኣ ሓሬር’ዩ- ባህ ዘብል” 
በለ’ቲ ተመሃራይ።

“ልክዕ ኣለኻ!” ወሰኹ’ቶም 
መምህር። “ንግሆ እቲ ወሓዚ ጽሩይ 
ማይ ኣይነበሮን። ግዜ ምስ በልዐ 
ግን ጽሩይ ማይ ክንሰቲ ክኢልና። 
ሕቶኻ በየናይ መገዲ ምስዚኣ ከም 
እትመሳሰል ትፈልጥዶ?” ሓተቱ፤ 
ግና መልሲ ከይተጸበዩ ባዕሎም 
ቀጸሉ።

“ንዓወት ትደልያ ኢኻ፡ 

ግና ስለዝነጠፍካን ተሃዊኽካ 
ስለዝደለኻያን ክትረኽባ 
ኣይኮነልካን’ዩ። ነቲ እትሰርሖ ነገር 
ብምልኣት ዕየዮ። ብምሉእ ልብኻ፡ 
ቀልብኻ፡ ወንኻ ዕየዮ - እታ ኣብ 
መወዳእታ እትተርፈካ ሓንቲ ነገር’ያ 
- ግዜ። 

“ዓወት ስለዝነጠፍካ 
ኣይትመጽእን’ያ። ዓወት ኣብ 
ህድኣት’ያ ዘላ። ኣብ ምልኣት’ያ 
ዘላ። ብምልኣት ምሉእ ግዜ ሂብካ 
ነቲ እትዓዮ ዕየዮ። ዓወት ሽዑ ባዕላ 
ከተናድየካ’ያ። ረአዮ’ንዶ እዚ ወሓዚ 
ንግሆ ርቡሽ፡ ህውኽን ተጓናጽን 
ነይሩ። ካብኡ ዝስተ ማይ ክንረክብ 
ግን ኣይከኣልናን። ግዜ ምስ በልዐ 
ግን ህድእ ኢሉ እንሆ ጽሩይ ማይ 
ብምስታይ ከኣ ተዓዊትና። ነቲ ብልቢ 
እትደልዮ ነገር ኣይትተሃወኸሉ። 
ምኽንያቱ ከምቲ ወሓዚ ተናጊጽካን 
ረሲሕካን ጥራይ ኢኻ ክትተርፍ። 
ግዜ ምስ እትህቦ ግና ጻማኻ ሰናይን 
ጥዑምን ክኸውን’ዩ።” በልዎ’ሞ 
ሓቢሮም ናብቲ ሃዲኡ ዝነበረ ወሓዚ 
ተመልከቱ።

መምህርን ተመሃራይንመምህርን ተመሃራይን
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  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

ግሬታ ተንበርግ፡ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ዓቢይ ጽልዋ ዝፈጠረት ሃብሮም!ግሬታ ተንበርግ፡ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ 
ክሊማዊ ለውጢ ዝኽሰት ዘሎ ባህርያዊ 
ሓደጋታት ደው ንኽብል እትቃለስ 
ሽወደናዊት መንእሰይ እያ። እዛ ኣብ 
2003 ኣብ ስነ-ጥበብ ካብ ዝነጥፉ ስድራ-
ቤት ዝተወልደት መንእሰይ፡ ንማሕበራዊ 
ኵነታት ደቂ-ሰብ ብዝጸሉ ‘እስፐርገር’ 
ዝተባህለ ሕማም ኣውቲዝም ዝተጠቕዐት 
እያ። እንተዀነ፡ ንጥዕናዊ ኵነታታ 
ብእወታዊ መንገዲ ከምእትምልከቶ፡ 
እዚ ኸኣ ውሽጣዊ ሓይሊ ከም ዘስንቓ 
ትጠቅስ። ብዙሕ ግዜ’ውን ብቓላታ፡ 
“ንዓለም ብጸሊምን ጻዕዳን መንገዲ ክርእያ 
ሓጊዙኒ’ዩ” እያ ትብል። 
ግሬታ ገና ጓል 8 ዓመት እንከላ፡ ኣብ 

ክሊማዊ ለውጢ ኣፍልጦኣ ንኽሰፍሕ 
ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ክትገናጽል ጀሚራ። 
የግዳስ፡ እቲ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ 
ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ሰብ፡ ካልኦት 
ህይወታውያን፡ ኣከባብን ንብረትን ዝወርድ 

ዘሎ ሃስያ ኣእምሮኣዊ ጭንቀት ስለዘስዓበላ፡ 
ንዝተወሰነ እዋን ካብ ምዝራብ ይዅን 
እኹል መግቢ ካብ ምምጋብ ተሓረመት። 
ብሰንኪ’ዚ፡ ብቕዛነትን ጭንቀትን ተጠቒዓ 
ነይራ። 
ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት፡ ንዅሉ’ቲ 

ኣብ ጥዕናኣ ዘጋጠማ ብድሆታት ሰጊራ፡ 
ብሰሪ ክሊማዊ ለውጢ ዝኽሰቱ ባህርያዊ 
ሓደጋታት ብኸፊል ደው ንኽብልን ኣብ 
ልዕሊ ኣከባቢ ዝስዕብ ዕንወት ንምቕናስን 
ናይ ቃልሲ ጒዕዞኣ ፈሊማ። ኰይኑ ድማ፡ 
ኣብ 2018 ኣብ ሽወደን ሃገራዊ ምርጫ 
ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን፡ ናብ ዝተፈላለየ 
ቦታታት እናኸደት፡ ኣብ ወረቓቕቲ 
ንክሊማዊ ለውጢ ዝገልጹ ጽሑፋት 
ብምስፋር ተቓውሞኣ ጀመረት። ኣብቲ 
እዋን ካብ ስሩዕ ትምህርታ ንሰለስተ ሰሙን 
ብምብኳር፡ ከይተሓለለት ተቓውሞኣ 

ኣስምዐት። ቀንዲ ዕላምኣ፡ ኣቓልቦ 
ፖለቲከኛታት መራሕቲ ንምርካብን 
ንክሊማዊ ለውጢ ዘጋድዱ ንጥፈታት 
ደው ንምባልን እዩ ነይሩ።
ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ፡ ግሬታ ነቲ ጽሑፋት 

ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብስእሊ 
ኣሰንያ ትዝርግሖ ነይራ። ኣብ ውሽጢ 
ሒደት መዓልታት ድማ፡ ኣብ ሕሳብ 
ማሕበራዊ መራኸቢኣ ብዙሓት 
ተኸታተልቲ ክትረክብ ክኢላ። 
ብተወሳኺ፡ ኣተኵሮ እቶም ኣብ ከባቢኣ 
ዝርከቡ ጋዜጠኛታት’ውን ክትስሕብ 
ግዜ ኣይወሰደላን። ኣብ ሓጺር ግዜ 
ብ’Fridays for Future’ ዝፍለጥ 
ምንቅስቓስ ብምምስራት’ውን፡ ምስ 
ብዙሓት ተማሃሮ ሓቢራ ክትሰርሕ 
ጀሚራ።
ቀንዲ ኣተኵሮኣ፡ ደቂ-ሰብ ብኸመይ 

ንቕሓቶም ኣብ ክሊማዊ ለውጢ 
የዕብዩ እዩ ነይሩ። ኣብ 2019፡ በቲ ንሳ 
እትመርሖ ምንቅስቓስ ተማእዚኖም፡ ኣብ 
ልዕሊ 163 ሃገራት ዝርከቡ ብሚልዮን 
ዝቚጸሩ ተማሃሮ ኣብ መዓልቲ ዓርቢ 
ብቐጻሊ ኣብ ክሊማዊ ለውጢ ዘተኰረ 
ሰላማዊ ሰልፍን ተቓውሞን የካይዱ 
ነይሮም።      
ግሬታ፡ እቲ እተካይዶ ምንቅስቓስ 

መታን ዕዉት ክዀነላ፡ ኵሉ ግዜ ኣብ 
መትከላ ብምጽናዕ ኣበርቲዓ’ያ ትሰርሕ። 
ከም መርኣያ ናይ’ዚ ከኣ፡ ብዘይካ 
ኣሕምልቲ ካልእ ዓይነት መግቢ ፈጺማ 

ኣይትምገብን እያ። ካልእ፡ ብምድሪ ይዅን 
ብባሕሪ እተካይዶም መገሻታት፡ ብተተካኢ 
ጸዓት ዝሰርሕ ዓይነት መጐዓዝያ እንተ 
ዘይኰይኑ፡ ናፍታ ወይ በንዚን ዘህልኻ 
ተሽከርከቲ ፈጺማ ኣይትጥቀምን እያ። 
ብመሬት ወይ ብባሕሪ ጥራይ ክትጐዓዝ 
ዝወሰነትሉ ምኽንያት ድማ፡ እቲ ብኣየር 
ዝካየድ በረራታት ብዙሕ መጠን በከልቲ 
ጋዛት ስለ ዝተፍእ እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ስድራ-
ቤታ ካብተን ዝጥቀሙለን ማካይንን ካልእ 
ንጥፈታቶምን ዝትፋእ መርዛም ጋዛት 
ከጕድሉን ንኸባቢ ዝሃሲ ስጕምትታት 
ካብ ምውሳድ ክቝጠቡን ከይረብረበት’ያ 
ትሰርሕ።   
እዛ ብዕድመ ንእሽቶይ ግን ድማ ዓቢ 

ታሪኽ እትሰርሕ ዘላ መንእሰይ፡ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ዋዕላታት፡ ሃገራዊ 
መድረኻትን ካልእ ኣገደስቲ ኣኼባታትን 
እናተሳተፈት መደረ ከተስምዕ ዕድል ረኺባ 

እያ። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት 
ዓለምና እናዞረት ዘካየደቶም ዝርርባት፡ 
ድሮ ብመልክዕ መጽሓፍ ተሓቲሞም 
ኣለዉ።
ኣብ 2019፡ ግሬታ ኣብ ኣህጉራዊ ዋዕላ 

ክሊማዊ ለውጢ ንምስታፍ፡ ናብ ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ ክትከይድ እንከላ፡ 
ብንፋስን ጸሓያዊ ጸዓትን እትሰርሕ መርከብ’ያ 
ተጠቂማ። እቲ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ድማ፡ 15 
መዓልታት ወሲዱላ። ብዘይካ’ዚ፡ እዛ ልዕሊ 
ዕድሚኣ እትሓስብ በላሕ መንእሰይ፡ ኣብ 
ዓበይቲ መድረኻት ቀሪባ ንመራሕቲ ሃገራት 
ብዙሕ ግዜ ክትብድሆም ክኢላ እያ። እዛ 
ኣንጻር ክሊማዊ ለውጢ እትቃለስን ኣንጻር 
መራሕቲ ሃገራት ተደጋጋሚ ተቓውሞ 
እተካይድን መንእሰይ፡ በቲ እትገብሮ ዘላ 
ኣበርክቶ ዝተፈላለዩ ሽልማታት ክትዓትር 
ክኢላ እያ። ሓደ ግዜ’ውን ንሽልማት ኖቤል 
ሰላም ክትሕጸ ክኢላ ነይራ።

ንኸይንዕወት ዝዕንቅፉና ባህርያትዓወት ብትካቦ ወይ ብጽሕፍቶ ዝርከብ 
ውህብቶ ኣይኰነን። ምሉእነት ዓወት 
ብቐጻሊ ጻዕሪ፡ ኣብ ሸቶኻ ብምጽናዕ፡ 
ብተወፋይነት፡ ተስፋ ብዘይምቝራጽ፡ 
ወዘተ. እዩ ዝረጋገጽ። ኣብ ዝነጥፈሉ 
ሞያ ክዕወት ወይ ክዓቢ ዘይደሊ ሰብ 
የለን። የግዳስ፡ ናብቲ ዝተለሞ ምዕራፍ 
ንኸይበጽሕ ዝዕንቅፍዎ ባህርያት ወይ 
ልምዲታት ኣለዉ። ንሎሚ፡ ካብ’ቶም 
ንኸይንዕወት ዝዕንቅጹና ባህርያት 
ውሑዳት ክንምልከት ኢና፦     
ምውንዛፍ፦ምውንዛፍ፦ ከርክበሉ’የ ወይ 

ይጽንሓለይ ምባል፡ ውጽኢቱ ዝሓሰብካዮ 
ዘይምፍጻም እዩ። ብኣንጻር’ቲ ክትበጽሖ 
እትደሊ ኣንፈት ዝውጥጡኻ ዕማማት 
ከጋጥሙኻ ይኽእሉ እዮም። እንተዀነ፡ 
እታ ቀዳመይቲ ስጒምኻ ናበየናይ ኣንፈት 
ትመርሓ’ዩ እቲ ወሳኒ። ስለዚ፡ ምርጫኻ 
ንዕላማታት ዘቐድም እንተዀይኑ፡ ግዜ 
ይሕጸር ይንዋሕ ክትዕወት ግድን እዩ። 
ካብ’ዚ ወጻኢ ናብ መሳልል ዓወት 
ንኸይትድይብ ዝዕንቅጹኻ ንጥፈታት 
ይዅን ልምድታት ምስ እተዘውትር፡ 
እትሕልኖ ዓወት ባህጊ ጥራይ ኰይኑ 
ይተርፍ።
ልምዲ ምውንዛፍ፡ ግዜኻ ጥራይ 

ኣይኰነን ዝሰርቀካ። እንተላይ 
ጥዕናኻ፡ ዕድላትካ፡ ዓወታትካን ካልእ 
ብልጫታትካን’ዩ ዝምንዝዓካ። ዝዀነ 
ሰብ ኣብ ዝነጥፈሉ ሞያ ወይ ዕማም 
ምውንዛፍ ዘዘውትር እንተዀይኑ፡ ናብ’ቲ 
ክበጽሖ ዝደሊ ደረጃ ዕብየት ክበጽሕ 
ዘይሕሰብ እዩ። ምኽንያቱ፡ ምውንዛፍ 
እንተሎ ዓወት ክህሉ ስለዘይክእል። 
ንኣብነት፡ ኣመሪካዊ ቢል ገይትስ ንስርሓት 
ማይክሮ-ሶፍት ኣብ እዋኑ ካብ ምፍጻም 
እንተ ዘወንዝፎ ነይሩ፡ ሎሚ በዓል-ጸጋ 
ቢልዮነር ክኸውን ኣይምኸኣለን።
ከይትወድቕ ምፍራሕ፦ከይትወድቕ ምፍራሕ፦ ሓደ እግሪ 

ዝተክል ህጻን ከይወድቕ ፈሪሑ 
ኣእጋሩ እንተዘጣምር፡ ኣብ’ተን ዝቕጽላ 
ናይ ህይወቱ መዓልታት ፍጹም 
ክስጒም ኣይምኸኣለን። ውድቀት፡ 
ንዝቕጽል መድረኽ መንጠሪ ባይታ 
ደኣ’ምበር፡ ንድሕሪት ዝጎትት መቐነት 
ክኸውን ኣይግባእን። ዕዉታት ሰባት 
ፍሉይ ጽሕፍቶ ወይ ትዕድልቲ 
ስለ ዝተመጠወሎም ኣይኰኑን ኣብ 
ዝሓለንዎ ደረጃ ዝበጽሑ። እቲ ምስጢር፡ 
ድሕሪ ነፍሲ-ወከፍ ፈተና ኣበርቲዖም ስለ 

ዝሰርሑ እዩ። ንውድቀት 
ከም ብድሆ ዘይኰነስ፡ 
ከም ሓድሽ ዕድላት 
ንኽትረክብ እተካይዶ ፈተና 
ገይሮም’ዮም ዝቖጽሩዎ።
ውድቀት መምህር እዩ። 

ዝሓለፈ ዘይፈተሽካዮ ወይ 
ዘይሰራሕካዮ ንኽትዓምም 
ዘዘኻኽር ዕድል እዩ። 
ዋላ’ውን ድንቂ ሓሳባት 
እናሃለወካ፡ ብሰንኪ ፍርሒ 
ውድቀት ከይፈጸምካዮ 

እንተተሪፍካ፡ እቲ ክሳራ ንዓኻ እዩ። 
ስለዚ፡ ውድቀት መወዳእታ ጫፍ ናይ 
ሓደ ምዕራፍ ዘይኰነስ፡ ሓድሽ በሪ 
ዝኸፍት ዕድል እዩ። ስለዚ፡ ንውድቀት 
ዘይኰነ፡ ኢድካ ንኸይትብህ ክትጥንቀቕ 
ይግባእ። 
ድንቊርና፦ድንቊርና፦ ዓለምና ኣብ ቀጻሊ 

ለውጢ’ያ እትርከብ። ትማሊ ዝገደፍካዮ 
ዕማም ሎሚ ከም ዝሓደግካዮ ዘይኰነ፡ 
ኣኣብ ጽባሕ ብሓድሽ ርኽበትን 
ፍልጠትን ተሰንዩ ክጸንሓካ ንቡር 
እናዀነ ይመጽእ ኣሎ። ሎሚ ማዕረ 
ምዕባለ ክትስጒም እንተ ዘይክኢልካ፡ 
ጽባሕ ኣብ ዝህሉ መጻኢ ዕዉት 
ክትከውን ምሕሳብ ዘይቅኑዕ እዩ። 
ደረጃ ዕብየትካ ከይበተኽካ ብቐጻሊ 
ዕዉት ንኽትከውን፡ ብዘይ ምስልካይ 
ከተንብብ፡ ክትፈልጥ፡ ሓድሽ ነገር 
ክትፍትሽን ካልእ ሓገዝቲ ሜላታት 
ክትጥቀምን ይግባእ። ትምህርቲ ኣብ 
ውሱን ደረጃ ዘቋርጽ ወይ ዝውዳእ 
ኣይኰነን። ውሽጣዊ ዓቕምኻ 
ንምዕባይ፡ ኣብ ዝረኸብካዮ ዕድላት 
ክትሳተፍ ተመራጺ እዩ። 
ኣብ ጉዕዞ ህይወት ብተደጋጋሚ 

ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ። ውድቀትካ 
ጠንቁ እኹል ኣፍልጦ ዘይምህላው 
ከይከውን ኣለሊኻ፡ ካብ ፈለማ ተዳሊኻ 
ክትብገስ ይግባእ። ስለዚ፡ ቅድሚ ዝዀነ 
ስራሕ ምጅማርካ፡ ብዛዕብኡ ዓሚቝ 
ኣፍልጦ ክህልወካ ይግባእ።
ዕላማ ዘይምህላው፦ዕላማ ዘይምህላው፦ ኣብ ዝዀነ 

መዳይ ዕዉት ንኽትከውን፡ ፈለማ 
ክትበጽሖ እትደሊ ሸቶ ክህልወካ 
ይግባእ። ምኽንያቱ፡ ንኽትዕወት 
ዕላማ እንተ ዘይሓንጺጽካ፡ ናብ ጐደና 

ውድቀት ትጐዓዝ ከም ዘለኻ ብኣግኡ 
ፍሉጥ ስለዝዀነ። ከም’ታ ሓንቲ ኣብ 
ማእከል ባሕሪ ብዘይ ብሶላ (ኮምፓስ) 
እትጐዓዝ መርከብ መኣዝና ዘይትፈልጥ፡ 
ንስኻ’ውን ኣብ’ዛ ገፋሕ ዓለም ኣንፈትካ 

ከይፈለጥካ ዕንክሊል ክትብል ግዜኻ 
ከተሕልፎ ትግደድ። 
ናብ ዕላማኻ ንምብጻሕ፡ ጉዕዞኻ ዓቢ 

ዕማም ብምዕማም ጥራይ ኣይኰነን 
ክብገስ ዘለዎ። ናብ’ቲ ዓቢ ራኢኻ 
ንኽትበጽሕ፡ ፈለማ ብንኣሽቱ ንጥፈታት 
ክትጅምር ኣለካ። ንኣብነት፡ ኣብ 
ውሽጢ ሓደ ዓመት ወይ ልዕሊ ዓመት 
ክትበጽሖ ንእትደሊ ደረጃ ዕብየት፡ 
ብናይ መዓልታት ዕማማት’ዩ ዝቐውም። 
ኣብ መዓልቲ ዝተዓደላኻ 24 ሰዓታት 
ብኸመይ ኣብ ረብሓ ተውዕሎ ፈሊጥካ 
እንተሰሪሕካ፡ ኣብ መፈጸምታ ፍረ-
ጻዕርኻ ክትሓፍስ ግድን እዩ። 
ሰባት ካብ ሕልምኻ ዘታርፉ 

ዕንቅፋታት ክፈጥሩልካ ይኽእሉ 
እዮም። ንስኻ ንውሽጣዊ ድሌትካን 
መቓልሕካን ጥራይ ብምስማዕ፡ ካብ 

ራኢታትካ ምንቕ ክትብል የብልካን።     
ቈራጽነት ዘይምህላው፦ቈራጽነት ዘይምህላው፦ ኣብ ጉዕዞ 

ህይወት፡ ቆራጽነት ኣገዳሲ እዩ። 
ኣብ’ቶም ክትዓሞም እትደሊ ስርሓት 
ተወላዋሊ ወይ ላንጋ-ላንጋ ዝዀነ 
መርገጺ እንተለካ፡ ክትዕወት ዘሎ 
ተኽእሎ ጸቢብ እዩ ዝኸውን። ንነገራት 

ኣመዛዚንካ ምፍታሽ፡ ክመጽእ ዝኽእል 
ሳዕቤን ገና እንከሎ ክትከላኸል ይሕግዝ። 
እንተዀነ፡ ምሒር ምጥርጣር፡ ነቲ ኣብ 
እዋኑ ክትዓሞ ዝግባኣካ ካብ ምፍጻሙ 
ብምትራፍ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከኸትል 
ይኽእል። 
ኣብ እትነጥፈሉ ሞያ ይኹን ካልእ 

ዕማም ድፍረት ክህልወካ ምስ እትደሊ፡ 
ኣብ’ቲ እትፍጽሞ ነገር ምሉእ እምነት 
ክህልወካ ይግባእ። ብሰንኪ ፍርሒ 
ፍልጠትካ ዓቢጥካ ካብ እትነብር፡ 
ብርእሰ-ተኣማንነትን ጻዕርን ክትሰርሕ 
ተመራጺ እዩ። ንብድሆታትን ጸገማትን 
ካብ ምቍማት፡ መፍትሒ ኣብ 
ምንዳይ ከተተኵር ይግባእ። ንሽግራት 
ኣብ ክብደቶም ጥራይ ካብ ምትኳር፡ 
ንምፍዃሶም ፈተነታት ከተካይድ 
ኣለካ።
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ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?ሲራክ ክፍለ

(መበል 22 ክፋል)

 ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ’ዚ፡  ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ’ዚ፡ 
ምምስራት ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ብኸመይ ምምስራት ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ብኸመይ 
ከምዝተጀመረን እንታይ መስርሓት ከምዝተጀመረን እንታይ መስርሓት 
ከምዝሓለፈን፡ ከምኡ’ውን መስርሕ ከምዝሓለፈን፡ ከምኡ’ውን መስርሕ 
ምምስራት ሃገራት ኣብ ሰሜንን ደቡብን ምምስራት ሃገራት ኣብ ሰሜንን ደቡብን 
ኣመሪካ ከመይ ከምዝነበረ ተመልኪትና። ኣመሪካ ከመይ ከምዝነበረ ተመልኪትና። 
ዝቕጽል ጽሑፍና ድማ ናብ ኣህጉርና ዝቕጽል ጽሑፍና ድማ ናብ ኣህጉርና 
ኣፍሪቃ ዝቐንዐ ክኸውን እዩ።ኣፍሪቃ ዝቐንዐ ክኸውን እዩ። 

ምምስራት ሃገራት ኣፍሪቃምምስራት ሃገራት ኣፍሪቃ

ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ፡ ንምስረታ ሃገራት 
ቀንዲ ረቛሒ ዝኾነ መግዛእቲ ኤውሮጳ 
እዩ። መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ኣብ 
ኣፍሪቃ ኣብ ክልተ መድረኻት ከፋፊልካ 
ክርአ ይከኣል፦
እቲ ቀዳማይ መድረኽ ካብ 15 

ክፍለ-ዘመን ክሳብ መወዳእታ 18 ክፍለ-
ዘመን ኮይኑ፡ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ 
እንተላይ ኦትማን ቱርኪ ሓዊሳካ፡ ዝበዝሐ 
ግዝኣታቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተሓጸረ 
ጥራሕ እዩ ነይሩ። ንኣብነት፡ ኣብ 16 ክፍለ-
ዘመን፡ መግዛእቲ ኦትማን ቱርኪ ንገማግም 
ባሕሪ ናይ ሎሚ ኤርትራ ተቖጻጺሩዎ 
ነይሩ። ከምኡ ከኣ፡ መግዛእቲ ፖርቱጋል 
ንገማግም ባሕሪ ናይ ሎሚ ሞዛምቢክን 
ኣንጎላን። እዚ ከም ቀዳማይ መድረኽ 
መግዛእቲ ኣብ ኣፍሪቃ ክርአ ይኽእል። 
ቀዳማይ መድረኽ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ፡ 
ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘተኮረ ጥራሕ 
ስለዝነበረ፡ ናብ ውሽጢ መሬት ኣፍሪቃ 
ዝገበሮ ምስፍሕፋሕ ውሱን እዩ ነይሩ። 
ንኣብነት ኦትማናውያን ካብ ገማግም ባሕሪ 
ሓሊፎም ውሽጢ ብምእታው ኣብ መሬት 
ናይ ሎሚ ኤርትራ ከበሳን ምዕራባዊ 
ቆላታትን ዝመስረትዎ ቀዋሚ ሰፈራታት 
ኣይነበረን።
ካልኣይ መድረኽ መግዛእቲ 

ኤውሮጳውያን ኣብ ኣፍሪቃ፡ ካብ ካልኣይ 
መፋርቕ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ፡ 
ክሳብ’ቲ ንመላእ ኣፍሪቃ ዝተቖጻጸረ 
ማዕበል መግዛእቲ ዘጠቓልል እዩ። 
ፍሉይነት ናይዚ ካልኣይ መድረኽ 
መግዛእቲ፡ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ኣብ 
ውሽጢ ሓጺር እዋን ንምልእቲ ኣፍሪቃ 
ምውራሮምን ምቁጽጻሮምን እዩ። ኣብነት 
ንምጥቃስ፡ መግዛእቲ ፖርቱጋል ኣብ 
ሞዛምቢክን ኣንጎላን ኣብቲ ቀዳማይ 
መድረኽ ዝጀመረ ኮይኑ፡ ክሳብ ካልኣይ 
መድረኽ ዝጀመረሉ ግዜ፡ ኣብ ገማግም 
ባሕሪ ጥራይ ዝተሓጸረ እዩ ነይሩ። መግዛእቲ 
ኦትማን ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ድማ፡ ብናይ 
ውሽጢ ጸገማቱን ብዝገጥሞ ግዳማዊ 
ስዕረታትን ካብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ 
ብዙሕ ንማእከል ኤርትራ ኣይኣተወን። 
ኣብቲ ካልኣይ መድረኽ መግዛእቲ ድማ 
ናይ ቱርኪ ቦታ ኣብ ኤርትራ ብጣልያን 
ተተኪኡ። ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘለዎ 
ውዕል ከይተገብረ፡ ንጹር ዶብ ዘለወን 
ዘመናዊ ሃገራት ክቘማ ኣይክእላን እየን። 
እተን ካልኦት ኤውሮጳውያን ገዛአቲ 
ኣብ ከባቢ ሞዛምቢክን ኣንጎላን ግዝኣት 
ክሳብ ዘቑማ ሞዛምቢክን ኣንጎላን ፍሉጥ 
ዶባት ኣይነበረንን። ከምኡ’ውን ጣልያን 
መላእ ኤርትራን ንሓጺር እዋናት ድማ 
ገለ መሬት ሱዳን (ንኣብነት ከሰላ)፡ ገለ 
ክፋል ትግራይ ተቖጻጺራ ነይራ። ኮይኑ 
ግን ግዝኣታ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘለዎ 
ውዕል ስለ ዘይነበሮ ዶባት ግዝኣታ ንጹር 
ኣይነበረን።
ጣልያን ንምዕራባዊን ሰሜናውን ዶባት 

ኤርትራ ብዝምልከት ምስ ዓባይ ብሪጣንያ 
ውዕል ክትፈራረም እንከላ ገለ ካብቲ 
ትቆጻጸሮ ዝነበረት መሬት ንኣብነት ከሰላ 
ንዓባይ ብሪጣንያ ከተረክብ ተሰማሚዓ 
እያ። በዚ ከኣ ሕጋዊ ኣህጉራዊ ተቐባልነት 
ዘለዎ ምዕራባዊን ሰሜናዊን ዶባት ኤርትራ 
ተሓንጺጹ። ምስ ሃጸይ ምነሊክ ኣብ 
ዝፈረመቶ ውዕላት ከኣ፡ ደቡባዊ ዶባት 
ኤርትራ ኣህጉራዊ ተቐባልነት 
ዘለዎ ኮይኑ ሕጋውነት ለቢሱ። 
ምስ ጅቡቲ ንዘዋስን ዶባት 
ኤርትራ ከኣ፡ ጣልያንን 
ፈረንሳን ተፈራሪመናሉ። 
ብመሰረት እዚ ውዕላት’ዚ፡ 
ኤርትራ በዚ ናይ ሎሚ ቅርጺ 
መሬታ፡ ኣህጉራዊ 
ሕጋዊ ተፈላጥነትን 
ተቐባልነትን 
ዘለዎ ዶባት 
ወሪ ሳ ። 
ሎ ሚ 
ኤርትራውያን፡ ‘ጣልያን ኣብ ገለ እዋን 
ከሰላ ትቆጻጸሮ ነይራ እያ፡ ስለዚ ከኣ 
ትብጸሓና እያ።’ እንተ ኢልና፡ ሕቶና 
ኣህጉራዊ ሕጋውነት ኮነ ተቐባልነት 
ክህልዎ ኣይክእልን። እዚ ግን ከም ዛንታ 
ኣብ ዕላል ዝለዓል እዩ እምበር፡ ኣብ 
ኤርትራውያን ከምኡ ዓይነት ሕልሚ 
ይኹን ድንቁርና የለን። ኣብ ከባቢና ግን 
ከምኡ ዓይነት ሕልሚ ዝሓልሙ ብዙሓት 
እዮም። ቀስ ኢልና ኣብ ዝርዝር ምስ ኣተና 
ክንርእዮ ኢና።
ቅድሚ ናብቲ ካልኣይ መድረኽ 

መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ኣብ ኣፍሪቃ 
ምእታውና፡ ቀዳማይ መድረኽ ግዝኣት 
ኣፍሪቃ ወይ ቅድሚኡ ዝነበረ ከም 
ታሪኽ ምፍላጡ ኣገዳሲ ስለዝኾነ 
ምድህሳሱ ኣይጽላእን። እቲ ታሪኽ’ቲ 
ግን፡ ኣብ ናይ ሎሚ ሃገራት ኣፍሪቃ 
ማሕበረ-ፖለቲካዊ ይኹን ኣብ ሕቶ ዶብ 
ዘመናውያን ሃገራት ትርጉም የብሉን። 
ሃገራት ኣፍሪቃ በቲ ካልኣይ መድረኽ 
(ማዕበል) መግዛእቲ ስለ ዝቖማ፡ ናብኡ 
ኢና ከነተኩር። ከም ኤርትራውያን 
መጠን ቀንዲ ኣተኩሮና ኣብ ኤርትራ 
ኮይኑ፡ ታሪኽ መግዛእቲ ኤርትራ ካብ 
ታሪኽ መግዛእቲ ኣፍሪቃ ፈሊኻ ምርኣዩ 
ትርጉሙ ስለ ዝሃስስ ብሕጽር ዝበለ ታሪኽ 
መግዛእቲ ኣብ ከባቢናን ካልእ ኩርነዓት 
ኣፍሪቃን ክንድህስስ ኢና።
ምእታው ወይ ወራር ኤውሮጳውያን 

ገዛእቲ ናብ ኣፍሪቃ፡ ብሃገራት ኤውሮጳ 
ኣይኮነን ጀሚሩ። ቅድም ብዳህሰስቲ እዩ 
ፈሊሙ። ኩሎም ናይ 18-19 ክፍለ ዘመን 
ኤውሮጳውያን ዳህሰስቲ፡ ንመግዛእቲ 
ሓሊኖም ናብ ኣፍሪቃ መጺኦም እኳ 
እንተዘይበልና፡ ዳህሰስቲ ኣብ ታሪኽ 
መግዛእቲ ኣፍሪቃ ልዑል ተራ ነይሩዎም 
እዩ። ኣስዒብና፡ ሓጺር ዛንታ ብዛዕባ እቶም 
ቀንዲ ዳህሰስቲ ክንጠቅስ።

ኤውሮጳውያን ዳህሰስቲ - ኤውሮጳውያን ዳህሰስቲ - 
ኣርሓውቲ ማዕጾ ንመግዛእቲ ኣርሓውቲ ማዕጾ ንመግዛእቲ 

ኣፍሪቃኣፍሪቃ

1. ዳቪድ ሊቪንስቶን (David Livings-1. ዳቪድ ሊቪንስቶን (David Livings-
stone 19/3/1813 – 1/5/1873)stone 19/3/1813 – 1/5/1873)
ዳቪድ ሊቪንስቶን፡ እቲ ኣዝዩ ፍሉጥ 

ዳህሳሲ ኣህጉር ኣፍሪቃ እዩ። ሎሚ ኣብ 
ብዙሕ ከተማታት ኣፍሪቃ ሓወልትታት 
ቆይሞሙሉ፡ ጎደናታት፡ ትካላት እንተላይ 

ከተማ (ሊቪንስቶን ኣብ ዛምብያ) ብስሙ 
ተሰይሞም ይርከቡ።
ሊቪንስቶን፡ ተወላዲ ስኮትላንድ እዩ። 

ምሁር ሕክምናን ሃይማኖታዊ ትምህርቲን 
እዩ ነይሩ። ሊቪንስቶን፡ ዓሰርተ ዓመት 
ምስ መልአ፡ ኣብ ፋብሪካ ጡጥ ሰራሕተኛ 
ተቖጸረ። ክሳብ ዕስራን ሽዱሽተን ዓመት 

ዝመልእ ድማ፡ መሪር ግፍዒ 
ኣስራሕቱ ቐመሰ። 
ካብዚ ግፍዒ’ዚ ነቒሉ 
ሊቪንስቶን ጊላነት 
ጸልአ። ኣብ ልዕሊ 
ሸቃሎን በተኻትን፡ 
ክቱር ርህራሀን 
ፍቕርን ኣሕደረ። 
ኣንጻር ጊላነት 
ንምቅላስ ከኣ ጽኑዕ 
መትከል ሓዘ። 
በዚ እምነት’ዚ 
ተደሪኹ፡ ካብ 

ኣ ፍ ሪ ቃ ጊላነት ንኽጠፍእ 
ጻዕሪታት የካይድ ነይሩ። ጊላነት ክተርፍ፤ 
ስልጣነ ምዕራባውያን፣ ዘመናዊ ንግዲ፣ 
ሃይማኖት ክርስትና (Civilization, Comm-
mmerce and Christianity, Livingsstone’s 
3 C’s) ኣብ ኣፍሪቃ ክተኣታቶ ኣለዎ 
ኢሉ ይኣምን ነበረ። ነዚ ንምትግባር ከኣ 
ዝበዝሕ ክፋል ህይወቱ ኣብ ኣፍሪቃ 
ኣሕሊፍዎ።
ሊቪንስቶን፡ ቅድሚ ናብ ኣፍሪቃ 

ምምጽኡ፡ ባህጉ ናብ ቻይና ብምኻድ 
ክርስትና ክምህር ነበረ። ብሰንኪ’ቲ ኲናት 
ኦፕዩም እናተባህለ ዝጽዋዕ ኣብ መንጎ 
ብሪጣንያን ቻይናን ዝተኻየደ ውግእ 
ግን ኣይሰለጦን። ውግእ ኦፕዩም ዝበሃል፡ 
ኣቐዲማ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ኣዝዩ ሓደገኛን 
ብርቱዕ ወልፊ ኣትሒዙ ንሰባት ዝድንስን 
ኦፕዮም ዝተባህለ ዕጸ-ፋርስ፡ ኣብ ቻይና 
ትሸይጥ ነይራ እያ። መንግስቲ ቻይና 
ድማ፡ ሳዕቤን ናይ’ዚ ሓደገኛ ወልፊ’ዚ 
ኣብ ህዝቡ ከኸትሎ ዝኽእል መዘዝ 
ብኣጋ ስለ ዝተገንዘበ፡ ኣብ ሃገሩ ከይሽየጥ 
ከልከለ። “ኲናት ኦፕዩም” እምበኣር 
ዓባይ ብሪጣንያ፡ “ንምንታይ ተኸልኪለ?” 
ብማለት ኣንጻር መንግስቲ ቻይና ዝወልዓቶ 
ኲናት እዩ ነይሩ። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን 
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኮነ ኣብ ካልኦት 
ሃገራት ሒደት ግራም ኦፕዩም ክሸይጥ 
ዝተታሕዘ ሰብ ንዓሰርተታት ዓመታት እዩ 
ዝእሰር። ኣብቲ እዋን እቲ ግን መንግስቲ 
ዓባይ ብሪጣንያ ባዕሉ ብኣሽሓት ኩንታላት 
ኦፕዩም ይሸየጥ ነበረ።
ሊቪንስቶን፡ ናይ ቻይና ጉዕዞኡ ምስ 

ተቖጸዮ፡ ብ1840 ኣብ ለንደን ሕክምና 
እናተማህረ ከሎ፡ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ 
ዝመጸ ሮበርት ሞፋት ዝተባህለ ሚስዮናዊ 
ተራኸበ። ሮበርት ሞፋት፡ ንሊቪንስቶን ካብ 
ደቡብ ኣፍሪቃ ነቒሉ ንሰሜን እናገስገሰ 
ክርስትና ክዝርግሕ ኣተባብዖ። ሊቪንስቶን 
በዚ ሓሳብ’ዚ ተሰማመዐ። ነዊሕ ከይጸንሐ 
ከኣ፡ ናብ ኣፍሪቃ ኣቕነዐ። ንገለ እዋናት 
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምጽንሑ፡ 
ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳውያን ስለ 
ዝነበርዎን ኣብ ርእሲኡ ድማ ብዝሒ 
ሰብ ስለ ዘይነበሮን ንማእከል ኣፍሪቃ ገጹ 
ክድህስስ ወሰነ።
ካብ 1852  ክሳብ 1856 ኣብ ዝነበረ 

ግዜ፡ ሊቪንስቶን ንሰሜን ገጹ ብምድህሳስ፡ 
ንፈለማ ግዜ ንፈለግ ዛምቤዚ ኣብ ካርታ 
ኣስፈሮ። ፈለግ ዛምቤዚ ካብ ናይ ሎሚ 
ዛምብያ ተበጊሱ፡ ብኣንጎላ፡ ናሚብያ፡ 

ቦትስዋና፡ ዚምባብወን ሞዛምቢክን 
እናውሓዘ፡ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝፈስስ 
ፈለግ እዩ። ኣብዚ ዳህሳሱ’ዚ፡ ናብ’ቲ ደቀባት 
እቲ ቦታ፡ “ሞሲ-ኦ-ቱንያ” (ዘንጎድጉድ 
ሃፋ!) እናበሉ ዝጽውዕዎ መንጫዕጫዕታ 
በጽሐ’ሞ፡ ኣብ ካርታ ከስፍሮ ከሎ፡ ‘ኣነ እየ 
ረኺበዮ’ ብምባል፡ ነቲ ሞሲ-ኦ-ቱንያ ዝብል 
ስሙ ለዊጡ፡ ብስም ንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ 
ወሪቑ፡ ‘መንጨዕጫዕታ ቪክቶርያ (Victo-
ria Falls)’ ኢሉ ኣጠመቖ። እነሆ ከኣ፡ ‘ዓሻ 
ዝተኸሎስ ለባም ነይነቕሎ!’ ኮይኑ ነገሩ፡ 
ክሳብ ሎሚ ብስም እታ ንግስቲ ይጽዋዕ 
ኣሎ። ግርንቢጥ ታሪኽ!
ቅድሚ ሊቪንስቶን ናብ ኣፍሪቃ 

ምምጽኡ፡ ኤውሮጳውያን ዳህሰስቲ ኣብ 
ምዕራብን ምብራቕን ኣፍሪቃ ይንቀሳቐሱ 
ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግና፡ ካብ 1854 
ክሳብ 1856 ኣብ ዝነበረ እዋናት፡ ካብ ናይ 
ሎሚ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣንጎላ 
ከተማ ሉዋንዳ ነቒሉ፡ ክሳብ ናይ ሎሚ 
ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሞዛምቢክ 
ዝቖረጸ ቀዳማይ ኤውሮጳዊ ዳህሳሲ 
ሊቪንስቶን እዩ። ሊቪንስቶን፡ ካብ ገማግም 
ሰላማዊ ውቅያኖስ ናብ ገማግም ህንዳዊ 
ውቅያኖስ ብንቑጽ መሬት ክስንጥቕ 
ከሎ፡ ኣብ ገማግም ክልቲኡ ውቅያኖሳት 
ውሱን ግዝኣት ፖርቱጋል ነይሩ እዩ። 
ብዝተረፈ እቲ ሎሚ ኣብ ሽዱሽተ 
ሃገራት ተመቓቒሉ ዘሎ ሰፊሕ መሬት፡ 
ብብዙሓት ዝተፈላለዩ ደቀባት መራሕትን 
ወከልቶምን ዝመሓደር እዩ ነይሩ። እዚ 
ከባቢ’ዚ፡ ዝተፈላለዩ ትሮፒካዊ ሕማማት 
ዝረኣይዎ ብምዃኑን ኣብ ርእሲኡ ድማ፡ 
እቶም መራሕቲ (Chiefs) ናብ ከባቢኦም 
ንዝኣተወ ጓና ዘይምሕሩ ብምንባሮምን 
እቲ ቦታ ብቐሊሉ ዝድፈር ኣይነበረን።
ሊቪንስቶን ውሑዳት ቀወምቲ 

መጋይሽቲን ዉሱን መከላኸሊ ዕጥቅን 
(ብረት) ይሕዝ ስለዝነበረ፡ ከምኡ’ውን 
ክርስትና ክምህር እንከሎ ብልዙብ 
መገዲን ብዘይ ምስግዳድን ስለዝሰብኽ፡ 
እቶም መራሕቲ ኣብ ከባቢኦም ክንቀሳቐስ 
ኣይተቓወምዎን። መሰነይታ ኣብ ዝደልየሉ 
እዋናት ድማ ዘሰንይዎ ሰባት ይህብዎ 
ነይሮም። ሊቪንስቶን ኣንጻር መሸጣ 
ወዲ-ሰብን ጊላነትን ይዛረብን ይጉስጉስን 
ብምንባሩ፡ ኣበ ህዝቢ ናይ’ቲ ከባቢ ልዑል 
ተቐባልነት ኣሕደረ። ኣብቲ እዋን’ቲ፡ 
ኣብቲ ንሱ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ ቦታታት፡ 
ብምዕራብ ፖርቱጋላውያን ብምብራቕ 
ከኣ ዛንዚባር ዝመንቀሊኦም ስዋህሊ 
(ዓረብ)፡ ንጽዑቕ ስራሕ መሸጣ ወዲ-
ሰብን ጊላነትን ተታሓሒዘሞ ብምንባሮም 
ሊቪንስቶን ብቐሊሉ ተቐባልነት ይረክብ 
ነበረ።
ሓደ ካብ ቀንዲ ትምኒታት ሊቪንስቶን፡ 

ምንጪ ወሓዚ ናይል ምርካብ እዩ ነይሩ። 
ሊቪንስቶን ምንጪ ወሓዚ ናይል ኣብ 
ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ እዩ ዝርከብ ኢሉ 
ይኣምን ብምንባሩ፡ እቲ ምንጪ እንተ 
ተረኺቡ ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ኣፍሪቃ 
ዝውሕዝ ማይ ንንግዲ ቀንዲ መስመር 
ክኸውን ይኽእል’ዩ ዝብል ሓሳብ ነበሮ። 
ሊቪንስቶን ምንጪ ናይል ንምርካብ ኣብ 
ዝፈለሞ ጉዕዞ ንደቡባዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ 
ብምምራሕ ኣብ ወሓዚ ሉዋላባ በጽሐ። 
ፈለግ ሉዋሉባ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል 
ናይ ሎሚ ደሞክራቲክ ሪፓብለክ ኮንጎ 
ዝዉሕዝ 1,800 ኪሎሜተር ዝንውሓቱ 
እዩ። ምንጪ ወሓዚ ናይል ዝረኸበ 
ከኣ መሰሎ። ጸኒሑ ግን ለዋሉባ ክፋል 

ወሓዚ ኮንጎ ምዃኑ ተገንዘበ። ኣብዚ 
ጉዕዞ’ዚ ሊቪንስቶን ይሓምም ብምንባሩ 
ከምኡ’ውን ንሽዱሽተ ዓመት ዝኣክል 
ደሃይ ስለዘጥፍአ፡ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን 
ሻቕሎት ፈጢሩ ነይሩ። ካብዚ ሻቕሎት’ዚ 
ነቒላ ድማ፡ ጋዜጣ ኒውዮርክ፡ ብ 1869 
ሄንርይ ሞርተን ስተንሊ (Henry Morton 
Stanley) ዝተባህለ ሰብ ንሊቪንስቶን ከናዲ 
ንኣፍሪቃ ልኢኻቶ።
ሊቪንስቶን ከም “ዝለዓለ ሚስዮናዊ 

ኣብ ኣፍሪቃ” እዩ ዝፍለጥ። ኮይኑ ግን 
ምስ ደቀባት ዝነበሮ ርክብ ኣብ ክብረት 
ዝተመርኮስን ብዘይ ምስግዳድን ብምንባሩ፡ 
ናብ ክርስትና ዝቐየሮም ብዙሓት 
ኣይኮኑን። ሊቪንስቶን ኣብ መበል 60 
ዓመቱ ብ1873 ኣብ ኢላላ ናይ ሎሚ 
ዛምብያ ዓሪፉ።
ሊቪንስቶን፡ ኣገደስቲ ዳህሳሳት ብምግባርን 

ካርታታት ብምስኣልን ብድሕሪኡ 
ንዝመጹ ዳህሰስቲ ጥጡሕ መበገሲ ባይታ 
ገዲፉሎም እዩ። ይኹን’ምበር ኣብ ግዚኡ 
ካልኣይ ማዕበል መግዛእቲ ኤውሮጳውያን 
ገና ኣይጀመረን ነይሩ። ሊቪንስቶን ኣብ 
ኣፍሪቃ ኣስታት 30 ዓመት ዳህሲሱ 
ኣብ ግዜኡ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሓት 
መሳንፍቲ፡ ኣዘዝቲ፡ ነገስታት ኣጋጢሞሞ 
እዮም። እንተኾነ ግን ንጹር ዶባት ዘለዋ 
ዘመናዊት ተባሂላ ክትግለጽ ትኽእል ሃገር 
ኣብ ኣፍሪቃ ኣይረኣየን። ኣብ ውሽጢ ሓደ 
ወለዶ ድሕሪ ሞት ሊቪንስቶን ግን፡ 
ኣብቲ ንሱ ዝተንቀሳቐሶ ከባቢታት ኣብ 
ግዜኡ ዘይነበራ፡ ብድሕሪኡ 11 ሃገራት 
ቆይመን። ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ቦትስዋና፡ 
ናምብያ፡ ሞዛምቢክ፡ ዚምባብወ፡ ዛምብያ፡ 
ኣንጎላ፡ ኮንጎ፡ ታንዛንያ፡ ኡጋንዳን ማላዊን።
ሎሚ ክልተ ከተማታት ብሽም ሊቪንስቶን 

ይጽወዓ ኣለዋ። ኣብ ዛምብያን ማላዊን፡ 
ንግዳዊት ዋና ከተማ ማላዊ ብላንታየር 
ከኣ፡ ብስም ሊቪንስቶን ዝተወለደላ ከተማ 
ስኮትላንድ ትጽዋዕ። ዳርጋ ኣብ ኩሉ 
ሊቪንስቶን ዝበጽሖ ቦታታት ዘለዋ ሃገራት 
ብስሙ ኣብያተ-ክርስትያን፡ ኣብያተ-
ትምህርቲ፡ ኣብያተ-ንባብ፡ ሆስፒታላት፡ 
ሓወልቲታት፡ ወዘተ. ንዝኽሩ ተኺለን 
ይርከባ።

                      ይቕጽልይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV 
ሰዓት     መደብ

12፡00    ሃገራዊ መዝሙር
12፡02    ድራማ
12፡30    ዜና (ትግርኛ)
12፡50    ዜና ስፖርት
12፡55    ዉድድር ሓፈሻዊ 
          ፍልጠት ቡያ 45 ክፋል
13፡30    (ዜና ዓረብ)
13፡40    ዕላል ጥበባት   
14፡15    ፓኖራማ
14፡45    FILM
16፡15    ናትራን 1ይ ክፋል
17፡00    ዜና (ትግርኛ)                                                                       
17፡15    ደርፊ  
17፡30    ዜና (ዓረብ)                                                                            
17፡40    ናትራን 2ይ ክፋል
19፡10    ፊዮሪና             
20፡00    ዜና (ትግረ)
20፡15    ተኸታታሊት ፊልም ሕልና
21፡00    ዜና (ትግርኛ)
21፡25    ተኸታታሊት ፊልም 
          ቀለቤት ልቢ  
22፡00    ዜና (ዓረብ)
22፡15    መደብ ሌላ 
22፡30    ዜና (እንግሊዝ)
22፡40    እትመት ሲት-ኮም



ሓዳስ   ኤርትራ

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

23 ለካቲት 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.151

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ኾኾብ ተኽለ ክብረኣብ ምባል ተሪፉ፡ 
ኾኾብ ተኽለ ሃይሉ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ 
2ይ መጋባእያ ቁ.35 ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ወረ/ነፍ/ሰመረ ገብረማርያም ስዉእ 
ኣቶ ኣሰፋው ሰመረ ገብረማርያም 
ተተካኢ ኪዳነ ኣሰፋው ሰመረ ጠበቓ 
መሓመድ ዓሊ ሑሴን ዓብደላ፡ ተኸሰስቲ 
ወረ/ነፍ ሰመረ ገብረማርያምን ነፍ/
ቀደስ ዑቕባእንድርያስን 1.ኣቶ የማነ 
ገብረማርያም ወኪል ወ/ሮ ጉዐይ 
ኣይመት ወልድኣብ 2.ወ/ሮ ሕርይቲ 
ሰመረ ገብረማርያም 3.ነፍ/ዘርአ ሰመረ 
ገብረማርያም ተተካእቲ ደቁ 3.1 ወ/ሮ 
ኣበባ ዘርአ ሰመረ 3.2.ወ/ሮ ኤልሳ 
ዘርአ ሰመረ 3.3 ኣቶ ተመስገን ዘርአ 
ሰመረ 4.ለምለም ሰመረ ገብረማርያም 
5.ገብረሚካኤል ሰመረ ገብረማርያም፡ 
ተኸሰስቲ ቁ.1 ቁ.2 ቁ.3 ቁ.4 ክሲ 
ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ።

ነባይ ጸጋይ ኪዳነማርያም ምባል ተሪፉ፡ 
ነባይ ወልደትንሳኤ ቀለታ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ

 ከሳሲ ኣቶ ሰሎሙን ዑቕባገብሪኤል 
በራኺ፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ ዊንታ 
ስዩም ካሕሰ፡ ሲቪላዊ ክሲ ቀሪቡልኪ 
ብኣድራሻኺ ክትርከቢ ስለዘይተኻእለ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን13/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ 
ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸሎት

ኣቶ ዘሚካኤል ፍስሓጽዮን ተስፋማርያም፡ 
ኣዴና ዑቕባ ኣርኣያ ይሕደጎ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 5 ህሉዋት ኣሕዋተይ 3 መወትቲ 
ተተካእቲ 9 ደቆም ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዛግር

ከሳሲት ወ/ሮ ፍረወይኒ ከሰተ፡ ተኸሳሲ 
ሚኪኤል ኢሳቕ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን11/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ዕዳጋ

ፊልሞን ሃብቱ ስዩም፡ ኣቦይ ሃብቱ ስዩም 
ኪዳነ ስለዝተሰወአ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ሃብቲ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቀሺ ፍስሃየ ቀሺ ገብረኪዳን፡ ኣቦይ ቀሺ 
ገብረኪዳን ቀሺ ገብረማርያምን ኣደይ 
ለተስላሰ ገብረታትዮስን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ 
ምስ 4 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 

ዘይንቀሳቐስ ሃብቲ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ 
ደቀምሓረ

ትሕቲ ዕድመ ኣይመን ሱልጣን 
ማሓመድ፡ ፍሬና  ሱልጣን ማሓመድ፡ 
ቦትላ ሱልጣን ማሓመድ፡ ኣቦና ሱልጣን 
ማሓመድ ኣሕመድ ስለዝተሰወአ፡ ንሕና 
3 ደቁ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ተስፉ ስዩም ሓጎስ፡ ኣደይ ለተብርሃን 
ወልደገብሪኤል ገብረማርያም ስለዝዓረፈት፡ 
4 ህልዋት ደቃ 1መዋቲ ተተካእቲ 3 ደቁ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ተወልደ ኣስፍሃ ሃብተጼን፡ ኣደይ  
ለተኺዳን ሃይለ መሓሪ ብሂወት ከላ ኣብ 
ቅድሚ መሰኻኽር ኣብ ደቀምሓረ ምም/
ከባቢ ማ/ከተማ ብቁ/ንብረት 4BRDK-
KM002931/1/1 ፕሎት 16 ፓርሰል 
pop16 ዓይነታ G 1 ብዝሒ ክፍልታት 
11 ሓገዝቲ 8ተ ዘለዎ ብስልጣን በዓል 
ቤት ኣስፍሃ ሃብተጼን መሓሪ ዝተመዝገበ 
ንብጽሒታ ኣመልኪታ ሕጋዊ ለበዋ 
ገይራ ስለዝሃበትኒ፡ ለበዋ ይጽደቐለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ

ኣቶ ዳፍኦት ኣስፍሃ በራኺ፡ ሓፍተይ ጸጉ 
ኣስፍሃ በራኺ ስለዝዓረፈት፡ ሓዳር ይኹን 
ውላድ ስለዘይብላ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ሃብቲ ኣነ ጥራይ ወራሲኣ 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ከሳሲት ወ/ሮ ኤደን የውሃንስ ዘካርያስ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ፍጹም ስዩም ሃይለ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን29/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ቐይሕ

ወ/ሮ ምነት ቀሺ ሓጎስ በርሀ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣቶ ፍስሃየ ዳኞም ምራጭ ብዕለት 
8/8/2017 ካብ ገዛ ምስ ወጽአ ደሃዩ 
ስለዘይብለይ፡ ሃለዋት ንምፍላጥ ብጋዜጣ 
ሓዳስ ኤርትራ ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ከሳሲ ወረ/ነፍ/ሄር መሓሪ ሃብቱ፡ ኣማን 
መሓሪ ሃብቱ ብሞግዚት ኣዲኡ ወ/ሮ 
ልቺያ ፍትዊ ገዝሀይ ተኸሰስቲ 1.ወ/ሮ 
ሰናይት ተወልደ 2.ወረ/ነፍ/ሄር መሓሪ 
ሃብቱ፡ 1. ወ/ሮ መብርሂት መሓሪ ሃብቱ 
2. ኣማንዝጊ መሓሪ ሃብቱ 3.ራህዋ መሓሪ 
ሃብቱ ተኸሳሲ ኣማን መሓሪ ሃብቱ ንዓኻ 
ዝምልከት ክሲ ተመስሪትልካ ስለዘሎ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን7/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ 

ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ብዛገ

ሰለሙን ሃብተስላሰ ተላ፡ ወለድና 
ሃብተስላሰ ተላ ተስፉን ብርኽቲ 
ገብረሚካኤል ወ/ስላሴን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይን 5 ተተካእትን 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ዘሚካኤል ዮናስ ሃይለ ምባል 
ተሪፉ፡ ኣደናይ ዮናስ ሃይለ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ውዳሰ ዮናስ ሃይለ ምባል 
ተሪፉ፡ ደሊና ዮናስ ሃይለ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ 
ሓምለ ንኡስ ዞባ ዓዲ ዃላ

ወ/ሮ ለተብርሃን ኣብርሃ የዕብዮ፡ በዓል-
ቤተይ ኣቶ ተስፋዝጊ ብርሃነ ፎቶ ካብ 
2006 ምስ ወጽአ ደሃይ ስለዘይብለይ፡ 
ሕጂ ግን ክምርዓው ምዃነይ 
ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

ወ/ሮ ፈቨን ኣርኣያ ኪዳነ፡ ሕጋዊት 
ወኪል ወ/ሮ ፋና ገብረመስቀል፡ 
ተጸዋዒ ኣቶ ሙሉጌታ ኣርኣያ ንጉሰ፡ 
ከሳሲት ብወኪላ ገይራ ት/ዕደመ 
ደቀይ 1.ኤልዳና ሙሉጌታ 2.ዮርሊዳ 
ሙሉጌታ ኣርኣያ ብቤት ዘመድ 
ሽማግለ ብወገን ኣደ ጥራይ ዝተዋህበኒ 
ናይ ሞግዚት ሽመት ብቤት ፍርዲ 
ይጽደቐለይ ስለዝበለት፣ ን28/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ
 03 ከረን

ቢልሃ ኒኒ ተወልደ፡ ኣቦይ ኒኒ ተወልደ 
ቢተው ስለዝተሰወአ፡ ኣደይ ኣልጋነሽ 
ደበሳይ ተኽለማርያም ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ 
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ሃብቲ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ተስፋሃንስ ገብሩ፡ ተጸዋዒት ወ/ሮ 
ኣድሓነት ኣንሰራ ንሱር ናይ ሓዳር 
ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ተሰነይ
ጅምዓ ሙሳ እድሪስ ምባል ተሪፉ፡ 
ጅምዓ ሙሳ ኣርበ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 

ወ/ሮ ደሃብ ሃብተማርያም ዝተበሃልኩ፡ ኣድራሻኡ ኣብ ኣስመራ ምም 3 ጎደና 
10 ዝነበረ ሓድሽ ጎደና ምም ን/ዞባ ጎዳይፍ (ጎደና ተጋደልቲ 758-4 ተባሂሉ 
ክእረመለይ) ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 
111125 መወከሲ ቁጽሪ 122566 ብስም ወላዲና ነ/ሄር ሃብተማርያም ሃይለ 
ኣስገዶም ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ገዛ ናብ ስም ወረስቲ ከመሓላልፎ  ስለዝደለኹ፡ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ኣብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ 
ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ (ይግባይ ተብሂሉሉ እንተኾይኑ) ሒዙ ኣብ 
ውሽጢ 30 መዓልቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።

ወ/ሮ ደሃብ ሃብተማርያም +4

ኣመልካቲት ፉርቱና ክፍለ ተስፋሚካኤል ዝተበሃልኩ፡ ብሽም ዑዜዲን 
እስማዒል መሓመድ ዝተመዝገበ፡ ኣብ ኣስመራ ንኡስ ዞባ ጸጸራት ጎደና 

185-32 ዝርከብ ገዛ ስፍሓት መሬት 580 ት/ሜ ፓርሰል ኤ ፕሎት 015 
ዝኾነ ቀንዲ ክፍሊ 22 ምስ 12 ተሓጋገዝቲ ዘጠቓለለ Aap 00050413 Asd 
00045298 G+1ገዛ ብቑጽሪ ምዝገባ ንብረት 1፡018568 ብሽም ዋና ዝተመዝገበ 
ስለዝዓድኩዎ’ሞ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ኣብ ቤት/ጽ 
ነታዮ ዞባ ማእከል ይቕረብ።

ፉርቱና ክፍለ

ምልክታ ጨረታ

ሚ/መ/ መራኸቢታትን ኣብ ዓመተ 2023 ኮምፕዩተር፡ ፕሪንተር፡ ፋክስን፡ ፎቶ-
ኮፕየርን ዝጽግኑ ትካላት ኣወዳዲሩ ውዕል ክኣቱ ስለዝደለየ፡ ሕጋውያን ተጫረትቲ 
ይዕድም።
ክማልኡ ዝግብኦም ረቛሒታት፡
1. ናይ 2021 ናይ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ግብሪ ዝተኸፍለሉ መረጋገጺ
2. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንዓሰርተ (10) 
ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት ይኸውን
3. ጨረታ ኣብ መበል 6 መዓልቱ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ኣብ ቀጽሪ ማ/ቤ 
ጽሕፈት ሚ/መ/ መራኸቢታትን ዝርከብ ኣዳራሽ ቁ.303 ተጫረትቲ ባዕሎም 
ወይ ሕጋውያን ወኪላቶም ኣብ ዘለውሉ ይኽፈት፡ (መበል 6 መዓልቲ ኣብ ናይ 
ዕረፍቲ መዓልቲ እንተውዒላ ጨረታ ኣብ ዝስዕብ ናይ ስራሕ መዓልቲ ይኽፈት)
4. ዝርዝር መጫረቲ ቅጥዒ ዘይምለስ ሓምሳ ናቕፋ (50 ናቕፋ) ብምኽፋል ካብ 
ቁ.317 ይውሰድ፡
5. ኣብ እዋን ምኽፋት ጨረታ፡ ተጫራቲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ምስ ዘይርከብ 
በቶም ዝተረኽቡ ተጫረትቲ ጨረታ ይኽፈት፡
6. ሚ/መ/መራኸቢታትን ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ 
ብምሉኡ ክስርዞ ይኽእል።

ሚ/መ/መራኸቢታትን

ኣብ ምም/ዞባ ደቡብ ን/ዞባ ማይ-ዓይኒ ሓ/ከተማ ማይ-ዓይኒ ዓዲ ባሪ 
ፍሉይ ቦታ እንዳራውያ ናይ ዝርከብ ብስመይ ብዕለት 03/07/08 ብመ.ቁ. 
608080LDKA000174 ዝተወሃበ ውዕል ክራይ መሬት (ሊዝ) ስለዝጠፍኣኒ፡ 
ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ብቁጽሪ 
ቴሌፎን 07500710 ክሕብረኒ፣ እንተዘይኮይኑ መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ 
እሕብር።

ኣቶ ገብራይ መንኣመኖ እማን

ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ግርማጼን ፍትዊ ኢሳቕ ምባል ተሪፉ፡ 
ፍናን ፍትዊ ኢሳቕ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/3/23 

ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ፍሊሞን ተኽላይ ገብረትንሳኤ ምባል ተሪፉ፡ 
ፍሊሞን ተኽለሃይማኖት ገብረትንሳኤ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

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



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
23 ለካቲት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.151

ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ‘ግራስ ሩትስ’ ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ተዛዚሙምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ 
ዝወደቦን ንኽልተ ቅነ ክካየድ ዝጸንሐን 
ግጥማት ኵዕሶ እግሪ ‘ግራስ ሩትስ’ 
ተዛዚሙ።
  እዚ፡ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይ’ቲ 

ንኡስ ዞባ ንምብርባር ዝዓለመ መደብ፡ 
ምስ ናይ ተማሃሮ ፍርቂ ዓመታዊ 
ዕረፍቲ ተሳንዩ እዩ ተሰላሲሉ። ኣብ ክልተ 
ክሊ ዕድመ ድማ፡ ሓያል ተወዳዳርነት 
ተራእዩሉ። 

  በዚ መሰረት፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 13-
14 ጋንታ ሓዝሓዝ ኣብ ልዕሊ ካምፖኒ 
ብምዕዋት ቀዳመይቲ ኮይና። ኣብ 
ክሊ ዕድመ 14-15 ከኣ ጋንታ ዓወት 
ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ጸብለል ብምባል 
ቀዳመይቲ ወጺኣ። 
  ዕዉታት ጋንታታት፡ ዝተዳለወሎም 

ሽልማት (ዋንጫን መዳልያታትን) ካብ 

ኢድ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ 
ወ/ሮ ሓሊማ መሓመድዓሊ፡ ሓላፊ 
ቴክኒክ ኮሚተ ስፖርት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ 
ኣቶ ዓብዱ ዓብዱሰላምን ካልኦት ናይ 
ክብሪ ዕዱማትን ተቐቢሎም።
   እዚ ምምሕዳር ብተወሳኺ፡ ነታ ኣብ 

ቀዳማይ ድቪዥን ዞባ ማእከል እትነጥፍ 
ዘላ ጋንታ ኣተባቢዑ።

ደሃይ ዙር ሩዋንዳደሃይ ዙር ሩዋንዳ
ሄኖክ፡ መሪሕነቱ ተመንጢሉሄኖክ፡ መሪሕነቱ ተመንጢሉ

ትማሊ 138.5 ኪሎ ሜተር ብዝሸፈነ ናይ ራብዓይ መድረኽ ዕማሙ ዝቐጸለ ዙር ሩዋንዳ፡ 
ብዓወት ፈረንሳዊ ኣባል ቶታል ኢነርጂ - ቶማስ ቦነት ተዛዚሙ።
  እዛ ፈተንቲ ዓቐበታት ሒዛ ዝነበረት መድረኽ፡ ብናይ 2.0 ሚእታዊት ናይ ምንቅዕራር 

ዓቐን ዘለዎ 11.5 ኪሎ ሜተር ዓቐብ እያ ትፍልም ነይራ። ዝኾነ ተቐዳዳማይ ብሉጽ 
መጥቃዕቲ እንተኣካይዱላ ከኣ፡ ክዕወተላ ከምዝኽእል ተገሚታ ነይራ። 
  ኣብ ናይ ብጫ ማልያ ውድድር ሓሙሻይ ደረጃ ሒዙ ናብዛ መድረኽ ዝኣተወ 

ቶማስ ከኣ፡ ቅድሚት ዝሰርዖ ውጽኢት ኣመዝጊቡላ። እዚ ፈረንሳዊ፡ ብ3 ሰዓት 19 ደቒቕን 
23 ካልኢትን እዩ ዕዉት ኮይኑ። ብሪጣንያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ቦልቶን ኢኪቴስ - ማርክ 
ስተዋርት ሓሙሽተ ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ፡ ወዲ ሃገሩን ጋንታኡን ንቶማስ ዝኾነ - ማቲዮ 
ቨርቸር ድማ ሸውዓተ ካልኢት ተፈንቲቱ ሳልሳይ ኣትዩ።
  ብጫ ማልያ ለቢሱ ዝተወዳደረ ኣባል ግሪን ፕሮጀክት-ባርዲያኒ - ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ 

31 ካልኢት ተፈንቲቱ ሓሙሻይ ክኣቱ እንከሎ፡ ተቐዳዳማይ ባይክ ኤይድ - ዳዊት የማነን 
ኣባል ትረንጋኑ - መትከል እዮብን ድማ፡ ብተመሳሳሊ ፍልልይ (31 ካልኢት) መበል 11ን 
21ን ኣትዮም።
  ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ካብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ፡ ቀዲሙ ዝኣተወ - ዳኒኤል 

ተኽለሃይማኖት እዩ። ዳኒኤል፡ 56 ካልኢት ድሒሩ መበል 35 ክኣቱ ከሎ፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 
1 ደቒቕን 59 ካልኢትን ብምድሓር መበል 37፡ 3 ደቒቕን 18 ካልኢትን ዝተፈንተተ ዓወት 
ኣማን መበል 42፡ ሃገር ዓንደማርያም ብ7 ደቒቕን 53 ካልኢትን መበል 61 ከምኡ’ውን፡ 
ዩኤል ሃብተኣብ 11 ደቒቕን 35 ካልኢትን ድሒሩ ብምእታው 72 ደረጃ ሒዙ።
  በዚ ውጽኢት’ዚ ድማ፡ ኣብዚ ውድድር ካብ ሄኖክ ግዜ ዝኸሰበ ቶማስ፡ ኣብ ብጫ 

ማልያ ላዕለዋይ ኢዱ ሒዙ ኣሎ። እዚ ተቐዳዳማይ፡ ብ14 ሰዓት 40 ደቒቕን 33 ካልኢትን 
ክመርሕ እንከሎ፡ ሄኖክ፡ ብ20 ካልኢት ድሒሩ ይስዕቦ። ዳዊትን የማንን ከኣ፡ ብተመሳሳሊ 
31 ካልኢት 8ን9ን ተሰሪዖም ኣለዉ። ዓወት ኣማን፡ ብ8 ደቒቕን 19 ካልኢትን - 31፡ 
ኣኽሊሉ ብ13 ደቒቕን 23 ካልኢትን መበል 44፡ ዳኒኤል ብ19 ደቒቒን 03 ካልኢትን 
መበል 57፡ ዩኤል ብ22 ደቒቕን 56 ካልኢትን መበል 63፡ ሃገር ብ26 ደቒቕ መበል 67 
ደረጃ ሒዞም ኣለዉ።
  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ውድድር ኣንበሳ ዓቐብ - ኣኽሊሉ፡ 30 ነጥቢ ብምውህላል ሳልሳይ 

ክስራዕ እንከሎ፡ ሄኖክ 13 ነጥቢ ኣኪቡ ራብዓይ ይርከብ። ኣብዚ ውድድር ቀዳማይን 
ካልኣይን ብተኸታታሊ ብ36ን 32ን ነጥቢ ይመርሑ ኣለዉ። ብጋንታ ደረጃ ከኣ፡ ቶታል 
ኢነርጂ ብ44 ሰዓት 02 ደቒቕን 29 ካልኢትን ክትመርሕ ከላ፡ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትር 31 
ደቒቕን 49 ካልኢትን ተፈንቲታ መበል 14 ትርከብ።
  ሎሚ ሓሙሻይ መድረኹ ዘካይድ እዚ ውድድር፡ ንኣሽቱ ኩርባታት ኣብ ዘለዎ ቅርጺ 

መሬት እዩ ክሰላሰል። ተቐዳደምቲ ከኣ፡ 195.5 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ እዮም።

ተጻወትቲ ሪያል ማድሪድ፡ ኣብ ኣንፊልድ ዓንዲሮምተጻወትቲ ሪያል ማድሪድ፡ ኣብ ኣንፊልድ ዓንዲሮም
ሞድሪችን በንዘማን፡ ብደገፍቲ ሊቨርፑል ናይ ክብሪ ጣቕዒት . . .ሞድሪችን በንዘማን፡ ብደገፍቲ ሊቨርፑል ናይ ክብሪ ጣቕዒት . . .

ተጻወትቲ ሪያል ማድሪድ፡ ሰሉስ ወጋሕታ 
‘ሰዓት 2’ ኣብ መዕረፊ ሆቴሎም ኣብ ድቃሶም 
እንከለዉ፡ ንምርባሾም ብደገፍቲ ሊቨርፑል 
ዝተዋደደ ርቺት ድቃስ ከሊእዎም ይኸውን 

እዩ ተባሂሉ ነይሩ። ናብ ሜዳ ኣንፊልድ 
ድሕሪ ምውራዶም ድማ፡ ኣብ መበል 14 
ደቒቕ ብድንቂ ጥበብ ኣጥቃዓይ ሊቨርፑል 
- ዳርዊን ኑነዝ ቀዳመይቲ ሸቶ፡   ድሕሪኡ 
ድማ፡ ሳላሕ ንጉድለት ሓላዊ ልዳት ኮርቱዋ 
መዝሚዙ ብዘቑጸራ ካልአይቲ ሸቶ 2ብ0 ምስ 
ተመርሑ፡ ‘ሊቨርፑል፡ ነቲ በዛ ክለብ ክልተ ግዜ 
ኣብ ፍጻመ ጸወታ ዝተሳዕረትሉ መሪር እዋን - 
ሎሚ ሕነኣ ክትፈድየሉ ብኣጋኡ ኣንቂላ እያ’ 
ዝበለ ተዓዛቢ ብዙሕ’ዩ ነይሩ። 
  ይዅን’ምበር፡ ካብ ድሕሪት ተበጊስካ 

(comeback) ናይ ምዕዋት ክእለት ዝወነኑ፡ 
ብኣንቸሎቲ ዝምርሑ ተጻወትቲ ሪያል 
ማድሪድ፡ ሕጂ’ውን፡ ታሪኽ ካብ ምስራሕ 
ድሕር ኣይበሉን። እቲ ፍልልይ ኣብ ምፍጣር 
ልዑል ዓቕሚ ወኒኑ ዘሎ - ቪንስየስ ዝመወሶ 
በሪ ሊቨርፑል፡ ቅድሚን ድሕሪን ዕረፍቲ 
ሓሙሽተ ሸቶታት ከመዝግቡሉ ኣይተጸገሙን 
(ቪንስየስን በንዘማን ከክልተ ሸቶታት፡ ሚሊታኦ 
ከኣ ሓንቲ ሸቶ)። ኣብ ውሽጢ 14 ደቓይቕ 
2ብ0 ዝብል ቁጽሪ ኣስፊሩ ዝነበረ ሰሌዳ 
መሐበሪ ውጽኢትን ግዜን ሜዳ ኣንፊልድ 
ድማ፡ ኣብ 1 ሰዓትን 07 ደቒቕን ናብ 2ብ5 
ተቐይሩ - በኡ ከኣ ተዛዚሙ።
  ሊቨርፑልሊቨርፑል
  ቅድሚ ትሽዓተ ኣዋርሕ ኣብ ፍጻመ 

ጸወታ እዚ ውድድር ኣንጻር እዛ ማድሪዳዊት 
ጋንታ ክትፋለም እንከላ፡ ብእንኮ ሸቶ - ቪንስየስ 
ምስዓራ ይዝከር። ኣብ ኩሉ መዳይ’ውን መዘና 
ማድሪድ ምንባሩ ይትንተን። ብሓፈሻ፡ ኣብታ 
ዓመት ክሳብ ምዝዛም ወቕተ ስፖርት ኣብ 
ኣርባዕተ ዋንጫ ትወዳደር ምንባራ ዝፍለጥ 
ኮይኑ፡ ንፕሪመር ሊግን ሻምፕዮንስ ሊግን 
ክትከስረን እንከላ፡ ኤፍ.ኤ ካፕን ካራባኦ 
ካፕን ግና ተዓዊታትለን እያ። ሎሚ ዓመት 
ግና፡ ኣይግድን። ዋላ’ኳ፡ ተደጋጋሚ መስበርቲ 
ወሰንቲ ተጻወትቲ የጋጥማ ይሃሉ፡ ኣብ 
ሓጺር ግዜ ደረጃኡ ክጎድል ግና ትጽቢት 
ኣይነበረን። ብፍላይ፡ ሰሉስ ምሸት፡ ናይ ምግባር 
ዓቕሚ ተጻወትታ ከምዝጎደለ፡ ብኣካላውን 
ስነ-ኣእምሮኣውን ድማ ብማድሪዳውያን 
ምብላጾም ይትንተን። ገለ ወገናት ድማ፡ ካብ 

2017 ክሳብ 2022 ዝዝርጋሕ ዝድነቕ ጉዕዞ 
ዓላሚ እዛ ጋንታ - የርገን ክሎፕ፡ ኣብቂዑ እዩ 
ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ።
ሪያል ማድሪድሪያል ማድሪድ

  ብመሪሕነት ካርሎ፡ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ 
ውድድር ብተኸታታሊ ንዓበይቲ ክለባት - 
ፒኤስጂ፡ ቸልሲን ማን ሲቲን ካብ ድሕሪት 
ተበጊሳ ገሊፋተን እያ። ኣብቲ ን14 ግዜኣ ዋንጫ 
ዝዓተረትሉ ውድድር ድማ፡ ካብ ድሕሪት 
ተበጊስካ ምዕዋት (comeback) ልዕሊ ማንም 
ክለብ መሊኻቶ ኣላ። ብመሰረት ተንተንቲ፡ ነዛ 
ዓርሞሽሽ ክለብ ካብ ካልኦት ጋንታታት ዝፈልያ 
እንተሃልዩ፡ ቀዲሙ ሸቶ እንተተመዝጊቡዋ፡ 
ዋላ’ውን፡ ኣብ ወሳኒ ጸወታ፡ ኩነተ ኣእምሮን 
ናይ ምግባር ዓቕሚን ተጻወትታ ዘይቅየር 
ምዃኑ እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣሰልጣኒኣ ህዉኽ 
ስጉምቲ ወሲዱ ተጻዋትቲ ክቕይር ይኹን 
ኣብ ልዕሊኦም ጸቕጢ ክገብር ዘይርአ ምዃኑ 
እዩ። ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ከክልተ እግሪ ኣንጻር 
- ፒኤስጂ፡ ቸልሲን ማን ሲቲን ኣብ ዝነበራ 
ሽድሽተ ግጥማት - ኣብ ሓሙሽተ ጸወታታት 
ቀዲሙ ሸቶ ተመዝጊቡዋ እዩ - ብዘይካ 
ኣብ ሓንቲ እግሪ ኣንጻር ቸልሲ። እንተኾነ፡ 
ተጻወትታ፡ ዋላ’ውን ግዜ እናተዛዘመ ኣብ 
ዝኸደሉ፡ ንጸወታ ብህድኣት ብምሓዝ ክዕወቱ 
ክኢሎም እዮም። ንኣብነት፡ ኣብ ካልኣይ እግሪ 
ኣንጻር ማን ሲቲ ኣብ 90፡ 91ን 95ን ሸቶታት 
ብምቑጻር 3ብ1፡ ኣንጻር ፒኤስጂ ኣብ ካልኣይ 
እግሪ ቀዲሙ ተመዝጊብዎም ክነሱ፡ ኣብ 61፡
76፡78 ሸቶ ብምምዝጋብ ብ3ብ1 ተዓዊቶም 
እዮም። ብቕድሚ ትማሊ ኸኣ፡ ኣብ ታሪኽ 
እዚ ውድድር ሓደ ካብ ዝዓበዩ ‘ካብ ድሕሪት 
ተበጊስካ እትዕወተሎም’ (Great comeback) 
ሰኒዶም ኣለዉ። 
  ካብ ስታስቲክስካብ ስታስቲክስ
* ሪያል ማድሪድ፡ ኣብ ኤውሮጳዊ ውድድር 

ሓሙሽተ ሸቶታት ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ 
ዘመዝገበት ናይ ፈለማ ክለብ ኮይና። ሊቨርፑል፡ 
ኣብዛ ዓመት ንካልኣይ ግዜኣ እያ፡ ኣርባዕተን 
ልዕሊኡን ሸቶታት ዝምዝገባ ዘሎ። ኣቐዲማ፡ 
ኣብ ወርሒ መስከረም 2022 ኣብ ሜዳ ናፖሊ 
4ብ1 ተሳዒራ ነይራ እያ።
* በንዘማ፡ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ሽድሽት 

ሸቶታት ንሊቨርፑል ዘመዝገበላ ናይ 
ፈለማ ተጻዋታይ። ብዘይካ’ዚ፡ በንዘማ፡ ን18 
ተኸታታልቲ ዓመታት ኣብዚ ውድድር ሸቶ 
ዘመዝገበ ብምዃኑ፡ ምስ ሜሲ ተመዓራርዩ 

ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ወዲ 35 ዓመትን 46 
መዓልታት እንከሎ ኣብ ሜዳ ኣንፊድል ሸቶ 
ብምምዝጋቡ ‘እቲ ዝዓበየ’ ኮይኑ ኣሎ።
* ቪንስየስ፡ ድሕሪ ዩሃን ክሩፍ ናይ ፈለማ 

ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኣንጻር ሊቨርፑል ክልተ ግዜ 
ሸቶ ዘመዝገበ ኮይኑ። እዚ መዐወቲት ሸቶ 
ናይ ፍጻመ ጸወታ 2022 ዘመዝገበ ወዲ 22 
ዓመት ብራዚላዊ፡ ኣከታቲሉ እዩ ኣንጻር እዛ 
ጋንታ ሸቶ ዘቑጽር ዘሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ካልኣይ 
ዝነኣሰ ተጻዋታይ ማድሪድ ኣከታቲሉ ኣብ 
ሰለስተ ጸወታታት ሻምፕዮንስ ሊግ ሸቶ ዘቑጸረ 
ኮይኑ። ናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ - ራውል 
ጎንዛለዝ እዩ፡ ካብ 1999 ጀሚሩ ነዚ ታሪኽ 
ሰኒድዎ ዘሎ። 
* ሪያል ማድሪድ፡ ናይ ፈለማ ኤውሮጳዊት 

ጋንታ፡ ቀዲማ 2ብ0 ተመሪሓ ክነሳ ብናይ ሰለስተ 
ጸብለልታ ሸቶ ዝረትዐት ኮይና። ማድሪድ፡ ካብ 
21 ክሳብ 67 ደቓቕይ ማለት 46 ደቓይቕ እያ 
ነተን ሓሙሽተ ሸቶታት ኣመዝጊባተን። 
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ተጻወትቲ ማድሪድ 

- ሞድሪችን በንዘማን፡ ካብ ደገፍቲ ሊቨርፑል 
ናይ ክብሪ/ናእዳ ጣቕዒት ረኺቦም። ደገፍቲ 
ሊቨርፑል፡ እዞም ተጻወትቲ፡ ኣብ መበል 87 
ደቒቕ ብክሩስን ኣሰንስዮን ተቐይሮም ኣብ 
ዝወጽእሉ ዝነበሩ እዋን እዮም፡ ካብ መንበሮም 
ተንሲኦም ከጣቕዑሎም ተራእዮም። ኣብዛ 
ጸወታ ድንቂ ምንቅስቓስ ዘርኣየ ወዲ 37 
ዓመት ሉካ ሞድሪች፡ “የቐንየለይ ኣንፊልድ፡ 
ፍሉይ ሃዋህው እዩ” ክብል፡ ድሕሪ ጸወታ 
ካብዞም ደገፍቲ ንዝረኽቦ ኣኽብሮት መልሲ 
ሂቡሉ።
  ካብ ዜና ናይዛ ጋንታ ከይወጻእና፡ ካርሎ 

ኣንቸሎቲ፡ ንቐዳሞት ክልተ ሸቶታት ጋንታኡ 
ዘመዝገበ ኣጥቃዓዩ - ቪንስየስ ጁንየር፡ ዘለዎ 
ኣድናቖት ገሊጹ። ንሱ፡ “ቪኒ፡ ሎሚ ዓመት 
እቲ ወሳኒ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ ዓለም ኮይኑ 
ኣሎ። ከም ናቱ ቀጻልነት ዘለዎ ብቕዓት 
ዝሓዘ ተጻዋታይ የለን። ከይቀነሰ ግና ይቕጽል 
ኣሎ። ተስፋ እገብር ከኣ ከምዚ ክቕጽል።” 
ኢሉ። ቪንስየር፡ ዛጊት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት 
ሻምፕዮንስ ሊግ፡ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ፈተነ (28) 
ዘካየደ፡ ከምኡ’ውን፡ ዝበዝሐ ኣብ ዕላማ 17 
ኰዓሳሱ ዝሃረመ ኮይኑ ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ብ82 
ግዜ በደል/ፋውል ኣብ ልዕሊኡ ብምፍጻሙ፡ 
ኣብ ሓሙሽተ ሊጋት ኤውሮጳ እቲ ዝበዝሐ 
ግዜ በደል ዝወረዶ ኮይኑ ኣሎ።
  ድሕሪ እዚ ዓወት፡ “ንመበል 15 ጽዋእ 

ሻምፕዮንስ ሊግ ንምዕታር ንእትቃለስ ሪያል 
ማድሪድ ደው እተብላ ክለብ መን እያ?” 

ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ኣሎ። ሊቨርፑልከ? 
ንዝብል ሕቶ ኸኣ፡ “ሽሕ’ኳ ኵዕሶ እግሪ 
ተኣምር ዝስርሓሉ እንተኾነ፡ እዚ ግና ከቢድ 
እዩ” ዝብል መልሲ ናይ ፈላጣት ይጸንሓካ። 
ብመንጽሩ፡ ሊቨርፑል፡ ዋላ’ኳ ኣብ ሜዳኣ 
ኣይኹን፡ ኣብ 2019 ንባርሴሎና - ኣብ ካልኣይ 
እግሪ 4ብ0 ብምስዓር 4ብ3 ተዓዊታ ምሕላፋ 
ዘዘኻኸሩ’ውን ብዙሓት እዮም። ቢዚ ኾይኑ 
በቲ፡ መልሲ ናይዚ ሕቶ፡ ሜዳ በርናቡ፡ ኣብ 15 
መጋቢት ከግህዶ እዩ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል

ብድሆ - ኣሰር
ዓምበርበብ - ምም/ኣርባዕተ 

ኣስመር
ካብ ሰዓት 5፡00 ድ.ቀ ጀሚረን 

ክጻወታ እየን
ኤውሮፕያን ሊግ

  ሰዓት 8፡45 ምሸት
  ፒኤስቪ - ሰቪያ 
  ናንተስ ጁቬንቱስ 

   ሚድቲይላንድ - ስፖርቲንግ
   ሞናኮ - ባየር ለቨርኩሰን 
    ሰዓት 11፡00 ምሸት
ዩንየን በርሊን - ኣያክስ 
ሮማ - ኣርቢ ሳልዝበርግ
ማን ዩናይትድ - ባርሴሎና
ስታደ ረናስ - ሻክታር ዶነስክ



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ጎደና ሓርነት ቁ.93-95፡ ጥቓ መንገዲ ኣየር ኤርትራ 120491

ዕለትዕለት

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

ቤት መሸጣ መድሃኒት ኣስመራ 23/02/2023

ኢጣልያ፡ ካብ ዩክሬን ንዝቐረበላ ሕቶ ወተሃደራዊ ሓገዝ ነጺጋቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ 
መሎኒ፡ ሃገራ ናብ ዩክሬን ነፈርቲ-ውግእ 
ክትልእኽ ካብ ፕረዚደንት ዩክሬን 
ቮሎድሚር ዘለንስኪ ንዝቐረበላ ሕቶ 
ከምዝነጸገቶ ተገሊጹ።
እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸት፡ 

ዝሓለፈ ሰሉስ ናብ ኪየቭ ተጓዒዛ ምስቲ 
ፕረዚደንት ኣብ ዝተራኸበትሉ እዋን 
እያ።
ንሳ ድሕሪ’ቲ ርክብ ንጋዜጠኛታት ኣብ 

ዝሃበቶ መግለጺ፡ “ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ጉዳይ 
ምልኣኽ ነፈርቲ ውግእ ናብ ዩክሬን ኣብ 
ኣጀንዳና የለን” ክትብል ተዛሪባ። 
ኣስዒባ ድማ፡ ኢጣልያ ኣብ መጻኢ’ውን 

እንተዀነ ናብታ ሃገር ናይ ነፈርቲ-
ውግእ ሓገዝ ክትልእኽ እንተዀይና፡ 

ኣቐዲማ ምስ ኣህጉራውያን መሻርኽታ 
ክትመኽረሉ ምዃና ኣፍሊጣ።
ጆርጂያ መሎኒ ነዚ ንዩክሬናውያን 

ዘጕሃየ መግለጺ ዝሃበት፡ ብዙሓት 
ጋዜጣታት ኢጣልያ፡ እታ ሃገር ‘AMX’ 
ዝተባህላ ዕድመ ዝበልዓ ነፈርቲ-ውግእ 
ናብ ዩክሬን ንምልኣኽ ትደናደን ምህላዋ 
ክገልጻ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን’ዩ።
እንተዀነ፡ ኢጣልያ ‘Samp-T’ 

ዝተባህለ ምዕቡል ጸረ-ነፈርቲ ሚሳይል 
ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ናብ ዩክሬን 
ክትልእኽ ምዃና፡ ሚኒስተር ጉዳያት 
ወጻኢ ናይ’ታ ሃገር ኣንቶኒዮ ታጃኒ 
ዝሓለፈ ሰሉስ ንጋዜጣ ‘ላ-ስታምፓ’ ኣብ 

ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ።
ጆርጂያ መሎኒ፡ ናብ ዩክሬን ወተሃደራዊ 

ደገፍ ክትልእኽ ልዑል ድሌት’ኳ 
እንተሃለዋ፡ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ መንግስቲ 
መላፍንታ ዝዀኑ ቀዳማይ ሚኒስተር-
ነበር ሲልቮ ቤርሎስኮኒ ግን ይዕንቅጻ 
ከምዘሎ’ዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ።
መራሒ ናይ ‘ፎርሳ ኢታሊያ’ ዝተባህለ 

ሰልፊ ምዃኑ ዝንገረሉ ሲልቮ ቤርሎስኮኒ፡ 
ምስ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን 
ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ዕርክነት ስለዘለዎ፡ 
ኣንጻር ሩስያ ንዝውሰድ ዝዀነ ስጕምቲ 
ፈጺሙ ከምዘይድግፎ’ዩ ዝንገረሉ። 
ንሱ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ምስ 

ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ-
ምሕትት፡ “ፕረዚደንት ዘለንስኪ፡ ሩስያ 

ንሃገሩ ክትወራ ዝደፋፍአ ሕማቕ 
መራሒ’ዩ” ክብል ነቒፉዎ ነይሩ።

ብቕትለት ‘ማልኮልም ኤክስ’ ዝኽሰሳ ትካላት ጸጥታ ኣመሪካ
ትካላት ጸጥታ ኣመሪካ ማወስ (ሲ.ኣይ.ኤ)፡ 

ቤት ጽሕፈት ፈደራላዊ መርመራ 
(ኤፍ.ቢ.ኣይ) ከምኡ’ውን ፖሊስ ከተማ 
ኒውዮርክ፡ ኣብ ቅትለት ተጣባቒ መሰላት 
ጸለምቲ ኣመሪካውያን - ማልኮልም 

ኤክስ ተራ ከምዝነበረን ዝገልጽ ክሲ 
ከምዝመስረቱለን ኣባላት ስድራቤት ግዳይ 
ኣፍሊጦም።
ኢልያሳህ ሻባዝ ዝተባህለት ጓሉ ነቲ 

ውሩይ ኣመሪካ ተቓላሲ መሰላት ነበር፡ 
ኣብ ልዕሊ’ተን 
ን ኣ ቀ ታ ት ላ 
ማልኮልም ኤክስ 
ዝምልከት መርትዖ 
ከ ም ዝ ሓ ብ ኣ 
ዝገለጸተን ትካላት 
ጸጥታ ኣመሪካ፡ ናይ 
100 ሚልዮን ካሕሳ 
ክኸፍላ ዝሓትት 
ክሲ ከምእትምስርት 
ኣፍሊጣ ኣላ።

ተቓላሲ ሰብኣዊ መሰላት ጸለምቲ ዝነበረ 
ማልኮልም ኤክስ፡ ንኣሽሓት ደገፍቱ መደረ 
ከስምዕ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ብ21 
ለካቲት 1965 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ 
ብዝተተኮሰሉ 21 ጠያይት ተወቒዑ 
ከምእተቐትለ ሰነዳት የረድኡ።
ወዲ 39 ዓመት እንከሎ ዝተቐትለ 

ማልኮልም ኤክስ፡ ኣብ እዋኑ ፍሉጥ ተቓላሲ 
ዝነበረ ኮይኑ፡ ኣቀታትላኡ ተሸፋፊኑ 
ከምዝሓለፈ’ዩ ዝንገር።
ብቕትለት ማልኮልም ኤክስ ተኸሲሶም 

ንዓመታት ዝተኣስሩ ክልተ ሰባት፡ ኣብዚ 
ቀረባ እዋን ንጹሃት ኮይኖም ተረኺቦም 
ተባሂሎም ናጻ ክወጽኡ ከምእተወሰነን ናይ 
36 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ከምእተኸፍሉን 
ይፍለጥ።

ደቡብ ኮርያ - መጠነ ወሊድ 
መሊሱ የንቈልቁል

ደቡብ ኮርያ ትሑት መጠነ ወሊድ 
ካብ እተመዝግብ ዓመታት እኳ 
እንተሓለፈ፡ ሕጂ’ውን እቲ ኩነታት 
መሊሱ የንቈልቁል ከምዘሎ ምንጭታት 
ናይ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ብመሰረት ካብታ ሃገር ዝተፈነወ 

ዜና፡ ኣብ 2022 መጠን ወሊድ ምስ 
ብዝሒ ደቀንስትዮ ብምንጽጻር ናብ 
0.78 ከምዝከየ፡ እዚ ድማ ምስቲ ናይ 
ቅድሜኡ ዓመት ብምንጽጻር ብ 3 
ሚእታዊት ከምዝጎደለ እዩ ዘነጽር።
ደቡብ ኮርያ ብሚእታዊት እንክረአ 

ኣብ ዓለም ዝወሓደ መጠን ወሊድ 
ዘለዋ ሃገር ተባሂላ ትጥቀስ ኮይና፡ ሎሚ 
ዓመት’ውን እቲ ኣሃዝ ናብ ዝተሓተ 
ደረጃ ከምዝወረደ፡ እዚ ድማ ኣብ 
ታሪኻ ዝተሓተ ክብረ-ወሰን ከምዝኾነ 
እቶም ወግዓውያን ምንጭታት 
ሓቢሮም።
ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ትሑት 

መጠን ወሊድ፡ ምስቲ እናወሰኸ 

ዝመጽእ ዘሎ ብዝሒ ሽማግለታት 
ተደሚሩ ንዕብየት ቁጠባኣ ብኣሉታ 
ዝጸሉ ባእታ ከምዝኾነ’ዮም ክኢላታት 
ባንክ ዓለም ዝእምቱ። 
መጠን ወሊድ ደቡብ ኮርያ 

በብዓመቱ የንቈልቁል ከምዘሎ 
ዘመልክቱ ኣህጉራውያን ጸብጻባት፡ 
በዚ ዘለዎ ኣንፈት እንተቐጺሉ ኣብዚ 
እዋን’ዚ 52 ሚልዮን ዘሎ ብዝሒ ህዝባ፡ 
ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና 
ክፍለ-ዘመን ናብ 24 ሚልዮን ክወርድ 
ምዃኑ ይእምቱ።
ሆስፒታል መወለዳን ደቡብ ኮርያ፡ 

ኣብ ብ2021፡ 260 ሽሕ ዕሸላት 
ከምእተወልዱ ክሕብራ እንከለዋ፡ 
ዝሓለፈ ዓመት ግን እቲ ቍጽሪ ናብ 
249 ሽሕ ምውራዱ የነጽራ።
ብመሰረት ወግዓውያን ጸብጻባት፡ 

ደቡብ ኮርያ ኣብ ዓለም እታ 
ብቕልጡፍ እናንቈልቆለ ዝመጽእ ዘሎ 
ቍጽሪ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እያ።

“ዝምድና ቻይናን ሩስያን  ከም ከውሒ ዝተረረ እዩ” ሚ/ጉ/ወ ቻይናኣብ ሩስያ ምብጻሕ ዘካየደ ሚኒስተር 
ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዪ፡ ሃገሩ ነቲ 
ምስ ሩስያ ዘለዋ ጥቡቕ ዝምድና ዝያዳ 
ከምእተትርሮ ኣፍሊጡ።
ኣብ ሞስኮ ምስ ፕረዚደንት ሩስያ 

ቭላድሚር ፑቲንን ካልኦት ላዕለዎት 
ሰበ-ስልጣንን ተራኺቡ ዝተዘራረበ ዋንግ 
ዪ ንወከልቲ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ 
መግለጺ፡ “ዝምድናና ከም ከውሒ 
ዝተረረ እዩ” ብምባል ሃገሩን ሩስያን 
ንናይ ሓባር ረብሓታተንን ክብረተንን 
ብሓደ ኮይነን ክሕልዋኦ ምዃነን 
ኣፍሊጡ።

“80 ሽሕ ሶማላውያን ተመዛቢሎም” ው.ሕ.ሃ

ድሌት ቻይናን ሩስያን ኣብ ዓለም ዘሎ 
እንኮ-ቀጽራዊ ስርዓት ኣብቂዑ ብብዙሕ-
ቀጻራዊ ስርዓት ዝትከኣሉ ኩነታት 
ምፍጣር ከምዝኾነ ድማ ኣነጺሩ። ነዚ 
ንምትግባር፡ ቻይና ወትሩ ድልውቲ 
ምዃና ኣፍሊጡ።
ንሱ፡ ቻይናን ሩስያን ከም ቀወምቲ 

ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት 
መጠን፡ ኣብ ዓለም ሰላም ክሰፍን 
ሓላፍነት ከምዘለወን ኣረዲኡ።

ላዕለዋይ ልኡኽ ቻይና ናብ ሞስኮ 
ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ፡ ብ24 ለካቲት 
2022 ዝተወለዐ ኲናት ዩክሬን ሓደ 
ዓመት ኣብ ዝደፍነሉ ዘሎ እዋን እዩ።
ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ 

እውን፡ ኣብ ዝመጽእ ሒደት ኣዋርሕ 
ናብ ሩስያ ምብጻሕ ከካይድ እዩ ዝብል 
ትጽቢት ከምዘሎ ንእሙናት ምንጭታት 
ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ 
የረድእ።

ኣብ ሶማል፡ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ንዞባታት 
ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ኣብ ዘራኽብ 
ከባቢታት ብዝተወለዐ ግጭት ኣስታት 
80 ሽሕ ሰባት ከምእተመዛበሉ ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።
በቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሶማሊላንድን 

ዕጡቓት ሚሊሻን ዝተወለዐ ግጭት፡ 
10’ታት ሰባት ህይወቶም ከምዝሰኣኑን 
መዓልታዊ ኣስታት ሓደ ሽሕ ኣባይቶም 
ገዲፎም ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ይኣትዉ 
ከምዘለዉን እቲ ውድብ ይሕብር።
እቲ ግጭት ይቕጽል ብምህላዉ 

ድማ ቍጽሪ ተመዛበልቲ ክውስኽ 
ከምዝኽእል’ዩ እቲ ውድብ ዝገልጽ።
እቲ ኣብ ‘ላሳኖድ’ን ‘ሱል’ን ዝተባህለ 

ከባቢታት ዝቕጽል ዘሎ ግጭት፡ 
ንሰላማውያን ሰባት ግዳይ ሞትን 

ምምዝባልን ይገብር ምህላዉ ምንጭታት 
ናይ’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
እቲ ግጭት ዝካየደሉ ዘሎ ቦታታት 

ንምምሕዳር ዞባታት ሶማሊላንድን 
ፑንትላንድን ብቐጻሊ ዘሰሓሕብ ኮይኑ 
ተደጋጋሚ ግጭት ከምዝረኣየሉ ጸብጻባት 

ሶማል የመልክቱ።
ሶማሊላንድ፡ ኣብ 1990’ታት ካብ 

ሶማል ተፈልያ “ናጻ ሃገር’የ” ኢላ እኳ 
እንተኣወጀት፡ ዛጊት ግን ኣፍልጦ ማሕበረ-
ሰብ ዓለም ክትረክብ ከምዘይከኣለት 
ይፍለጥ።
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