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ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዝፈጠሮ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዝፈጠሮ 
ኣማራጺታት ንግዲኣማራጺታት ንግዲ

“ክብርታትና “ክብርታትና 
ንዓለም እነላልየሉን ንዓለም እነላልየሉን 

እንጸልወሉን እንጸልወሉን 
ብመንገዲ ስነ-ጥበብ ብመንገዲ ስነ-ጥበብ 

እዩ”እዩ”

ኦክቶፖስኦክቶፖስ ንድፊ ህይወትንድፊ ህይወት

ደቡብ - ሰፊሕ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝተራእየሉ መደባት ተተግቢሩ

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ 2022 - ሰፊሕ 
ህዝባዊ ተሳትፎ ዝተራእየሉ፡ እቶታውነት 
ሕርሻ ዘበርኽ ንጥፈታትን ጸገማት 
ህዝቢ ዘቃልል መደባትን ከምእተተግበረ፡ 

ኣመሓዳሪ ዞባ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን 
ሓቢሩ።
ብ20 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ 

ዝተኻየደ ገምጋም፡ ልዕሊ ርብዒ ሚልዮን 

ህዝቢ ዝተሳተፎ ናይ ምዕቃብ ማይን 
ሓመድን ንጥፈታት ከምእተሰላሰለን፡ 
ልዕሊ 400 ኪሎ-ሜተር ናይ ሓመድ 
ጽርግያ ከምእተጸገነን ተገሊጹ። 

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ-ምነ 
- ኣብ ዓድታት ዓዲ-ገላዕን ኣደጎልቦን 
ራህያታት ከም እተሰርሓ፣ ኣብ ንኡሳን 
ዞባታት ድባርዋ፡ ሰንዓፈ፡ ማይ-ምነ፡ ማይ-

ዓይኒን ሰገነይቲን ድማ፡ ዲጋታት ይህነጻ 
ከምዘለዋ ተሓቢሩ።
እቲ ጸብጻብ ወሲኹ፡ ህዝቢ ንመደባት 

መኸተ ልዕሊ 23 ሚልዮን ናቕፋ፡ 414 
ከብቲ፡ 1,778 ጤለ-በጊዕ ከምዘበርከተ፣ 
ናይ 21,429 ስድራ-ስዉኣት፡ ጽጉማትን 
ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝርከቡን ኣእካል 
ብወፈራ ከምዝኣከበ፣ ንምዕባለ ኣብያተ-
ትምህርቲ 3.2 ሚልዮን ናቕፋ ኣበርክቶ 
ከምዝገበረ ኣረዲኡ።
ኩነታት ክራማትን ማሕረስን 

ብዝምልከት፡ ዝናብ ኣዝመራ 
ዘይምንባሩን ኣብ ወርሓት ሓምለን 
ነሓሰን ዝወቕዐ ዝናብ ጻዕቂ ስለዝነበሮን፡ 
እቶት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር 
እንከሎ - ብ24% ከምዝጐደለ ተሓቢሩ። 
ኣብ መወዳእታ፡ ምፍዋስ ማይ-ኮዖታት፡ 

ምድንፋዕ ሕርሻዊ እቶት፡ ምህናጽን 
ምጽጋንን ትካላት ኣገልግሎት. . . 
ካብ ቀዳምነታት ናይ 2023 ምዃኑ 
ተገሊጹ።

ዓንሰባ - ምርባሕ ዓሳ ኣብ ዲጋታት ንምስፋሕ ይስራሓሉ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ምርባሕ ዓሳታት ኣብ 

ዲጋታት ብምስፋሕ፡ ተጠቃምነት ስጋ ዓሳ 
ከም መግቢ ንምስራጽ - ምስ መሻርኽቲ 

ብምትሕብባር ይስራሓሉ ከምዘሎ 
ተገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ መሓሪ 

ሃብተገርግስ፡ ካብ 1994 ዝፈለመ ዓሳታት 
ኣብ ዲጋታት ምርባሕ፡ ብቐንዱ ኣብ 
ከባቢ ዲጋታት ዝነብር ህዝቢ ተረባሒ 
ዝኾነሉ መንገዲ ንምፍጣር ምዃኑ 
ኣረዲኡ።
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓልሓል፡ 

ዒላ-በርዕድን ሓመልማሎን ማሕበር 
ብምቛም ኣብ ምግፋፍ ዓሳን ኣገባብ 
ኣከሻሽናኡን ዘተኰረ ውጽኢታዊ 
ስልጠና ከምእተዋህበ፣ ኣብ ንኡስ ዞባ 
ዓዲ-ተኬሌዛን - ምምሕዳር ከባቢ ጐላጉል 
ማሕበር ንምቛም መደብ ከምዘሎ፣ ኣብ 

ንኡስ ዞባ ገለብ - ምምሕዳር ከባቢ ኣይባባ 
እትርከብ ዲጋ ዓሳታት ከምእተዘርኣላ 
ተፈሊጡ።
ዓሳታት ዝራብሑለን ዲጋታት 

ንምምራጽ ምስ ሞያውያን ብዝተገብረ 
ምርድዳእ፡
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ ዘለዋ 17 ዲጋታት 

ኣብ’ተን 14 ክዝርኡ እንከለዉ፡ ኣብ 
2022 ካብ ዲጋታት ሓሽፈራይ፡ ሙሻ፡ 
ማይ-ክሊም፡ ዓድ-ሕዝባይ፡ ጃንገናይት፡ 
ጐላጉልን ደቂ-ገብሩን ኣስታት 6 ሽሕ 
ኪሎ ዓሳ ተገፊፉ።  
ኣቶ መሓሪ፡ ኣብ 2023 ናብ ኩለን 

ዲጋታት ዑደት ብምግባር፡ ዓሳ ኣብ 
ዝወሓደን ዳግማይ ናይ ምዝራእ መስርሕ 
ክካየድ መደብ ከምዘሎ ሓቢሩ።

“ክፍሊ ራጂ ሆስፒታል ኦሮታ፡ ኣብ ኣገልግሎት ዓይነታዊ ለውጢ ኣምጺኡ ኣሎ” ኣቶ ሰለሞን ብርሃነ
ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል 

ኦሮታ - በብግዜኡ ክሕቈፍ ብዝጸንሐ 
ሞያዊ ዓቕሚ-ሰብን ዝተኣታተወ 
ዘመናዊ መሳርሒታት ራጂን፡ ኣብ 

ኣገልግሎት ሕክምና ዓይነታዊ ለውጢ 
ከምዝመጽአ ተገሊጹ። 

ግዝያዊ ሓላፊ ክፍሊ ራድዮሎጂ 
ኣቶ ሰለሞን ብርሃነ፡ እቲ ክፍሊ - ካብ 
2004 ጀሚሩ ክዓጥቆ ብዝጸንሐ 
ዲጂታዊ መሳርሒታት፡ ብሓካይም 
ንዝተኣዘዘ ናይ ስርዓተ-ምስትንፋስ፡ ናይ 
ርእሲ፡ ጥረታት ካንሰር፡ ስርዓተ-ሽንቲ፡ 
ናይ ምሕቃቕ መግቢን ካልእን 
መርመራታት ከምዘካይድ ሓቢሩ።
ክፍሊ ራድዮሎጂ፡ ናይ ኤም.ኣር.

ኣይ፡ ሲቲ-ስካን፡ ኤክሰረይ፡ ኤክሰረይ 
ፍሎሮስኮፒ፡ ናይ ማሞግራፊን 
ኣልትራሳውንድን መሳርሒታት 
ዓጢቑ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ቀዳም 
መዓልታዊ ን24 ሰዓታት ብዝህቦ 
ኣገልግሎት፡ 170 ሰባት የአንግድ።
ኣቐዲሙ ኣብ ሓደ ግዜ ብ16 

ቀጸላታት - ካብ 100 ክሳብ 150 
ነጸርታ ስእሊ ዝነበሮ ኣገልግሎት ሲቲ-
ስካን፡ ሎሚ ብ64 ቀጸላታት - ካብ 
200 ክሳብ 250 ነጸርታ ስእሊ ናብ 
ዝህብ ደረጃ ከምዝማዕበለ እውን፡ እቲ 
ሓበሬታ የረድእ።
ብሞያ ራድዮሎጂ ን30 ዓመት 

ዝሰርሐ ኣቶ ሃብተ ሓጐስ፡ እቲ 
ክፍሊ - ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ውሁብ 
ስራሑ፡ ንተመሃሮ ኮሌጅ ስነ-ፍልጠት 
ጥዕና ግብራዊ ትምህርቲ ከምዝህብ 
ብምሕባር፡ መንእሰያት ተራሕዩሎም 
ንዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ብግቡእ 
ተጠቒሞም፡ ንዘምሃሮም ህዝቢ 
ብትግሃት ከገልግሉ ተላብዩ።

መንእሰያት ሓጋዝ፡ ጸጋታት ከባቢኦም 
ብግቡእ ክጥቀምሉ ተነጊሩዎም

መንእሰያት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ውዳበኦም 
ኣሐዪሎም ጸጋታት ከባቢኦም ብግቡእ 
ክምዝምዙ፡ ግዝያዊ ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ 
ኣቶ ናስር ዑመር ኣዘኻኺሩ።
ብ17 ጥሪ ምስ መንእሰያት ሰራሕትኛታት፡ 

ኣመሓደቲ ከባቢ፡ ወከልቲ ግንባር፡ ስነ-
ጥበባውያን መንእሰያትን ኣባላት ሽማግለ 
ኣዕሩኽ መንእሰያትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ 
ኣቶ ናስር፡ መንእሰያት ዘለዎም ዝንባለታት 
ኣለልዮም ንምምዕባሉ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ፡ 
ደገፍ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ከምዘይፍለዮም 
ኣረጋጊጹ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተመኲሮኦም ዘካፈሉ 

ገዳይም ተጋደልቲ፡ እቶም መንእሰያት፡ 
ንውዳቤታቶም ምስ መድረኻዊ ተኽእሎ 
ብዝሳነ ከደልድልዎ ኣዘኻኺሮም።
ብኻልእ ወገን፡ ልዕሊ 120 መንእሰያት 

ሰራሕተኛታት ንኡስ ዞባ ዓሰብ፡ ብ20 ጥሪ 
ኣብ ታሪኻዊ ቦታታት ዑደት ኣካዪዶም።
እቲ ናብ ግንባር ቡሬን ድፋዓት ድሕቱምን 

ዝተገብረ ዑደት፡ ኣካል ናይ’ቲ ብ10 
ጥሪ ዝተጀመረ መደባት ቅነ መንእሰያት 
ሰራሕተኛታት እዩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ወራር ወያነ ንምፍሻል 

ዝተኻየደ መኸተ ብዝምልከት፡ ብሰብ ውዕሎ 
ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 
መግለጺ ተዋሂቡ።

ደሃይ ዙር ጋቦንደሃይ ዙር ጋቦን
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ታደሰ ተኽለታደሰ ተኽለ

ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዝፈጠሮ ኣማራጺታት ንግዲከም ሳዕቤን ናይ’ቲ ኣብ ምብራቕ 
ኤውሮጳ ካብ ቅድሚ ዓመት ኣትሒዙ 
ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ - ኣብ ዕዳጋታት 
ዓለም ንዝተጋህደ ፋይናንሳዊ ቅልውላው 
ቅጥዒ ንምትሓዝ፡ በበይኑ ቁጠባዊ 
ፖሊሲታትን ስጉምትታትን ክውሰድ 
ምጽንሑ ይፍለጥ። ካብ’ቲ ዝሰዓበ 
ፋይናንሳዊ ቅልውላው ዝተመኰራ 
ሃገራት ዓለም፡ ኣብ መጻወድያ እገዳታትን 
ክልከላታትን ዘእቱ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት 
ቅድሚ ምፍጣሩ፡ ኣማራጺ መንገድታት 
ከናድያን መጽናዕትታት ክገብራን ግድን 
እዩ ነይሩ። 
ዞባዊ ቀጽሪ ንግዲ ብምሕያል ናይ 

ሓባር ባጤራ ምጥቃም ድማ፡ ከም ሓደ 
ኣማራጺ ብተደጋጋሚ ክዝረበሉ ጸኒሑ። 
ብደረጃ ኣህጉር-ለኸ ዝተወደቡ ሓያሎ 
ቀጽርታት ንግዲ ከምዘለዉ ዝፍለጥ 
ኰይኑ፡ ናይ ሓባር ባጤራ ዘለዎም ግና፡ 
ውሑዳት ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ። ኣብ 
ማእከላይን ምዕራብን ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ 
ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበራ ኣብ ሕቚፊ ክልተ 
ጉጅለታት ዝተጠርነፋ 14 ሃገራት - 
ሲኤፍኤ (CFA) ዝበሃል ክልተ ተመሳሳሊ 
ዓቕሚ ዘለዎ ባጤራ ንሓያሎ ዓመታት 
ክጥቀማ ምጽንሐን ይፍለጥ። 
እዚ ባጤራታት እዚ፡ ምስ ናይ ፈረንሳ 

‘ፍራንክ’ ዝተጣመረ ኰይኑ ድሕሪ 
ምጽናሕ፡ ኣብዚ እዋን እዚ ፈረንሳ ‘ዩሮ’ 
ስለ እትጥቀም፡ ብመንጽር ዩሮ ዝሽረፍ 
ባጤራ እዩ። ናይተን ሃገራት ልኡላዊ 
ማዕከን ውህለላ ግና፡ ኣብ ኣፍሪቃ ዘይኰነስ 
ኣብ ፈረንሳ እዩ ዝርከብ። ስለ’ዚ ድማ፡ 
ነቲ ዝስሕባኦን ዘእትዋኦን መጠን ገንዘብ 

- ሳንቲም ብሳንቲም ፈረንሳ ትፈልጦ እያ 
ማለት እዩ። ንምንታይ መዓላ ወጻኢታት 
ከም እተገብረን ካበይ ዝተረኽበ ገንዘብ 
እዩ’ቲ ኣታዊ ዝኸውን ዘሎን ካብ ፈረንሳ 
ዝኽወል የለን። ልኡላውን ሃገራውን ካሳ/
ባንክ እዩ ኢልካ ክትጽውዖ እምበኣር 
ዘጸግም እዩ።
እቲ ኻልእ ኣብዚ ግዜ’ዚ ሓያሎ ሃገራት 

ኤውሮጳ ዝጥቀማሉ ዘለዋ ባጤራ ዩሮ 
እዩ። ከተማትእ ዝጸንሐት ክሮኤሽያ እኳ 
ኣብ’ዚ ቕንያት እዚ ኣባል ዩሮ ኰይና 
ከም እተጸንበረት ይሕበር። ክኢላታት 
ቁጠባ እውን፡ ክሮኤሽያ ዘዋጽኣ መንገዲ 
ኣብ እዋኑ ከምዝመረጸት እዮም ዘረድኡ። 
ዩሮ፡ ኣብ’ዚ ዘለዎ ደረጃ ክበጽሕ - ናይ 
ሓያሎ ዓሰርተታት ዓመታት መጽናዕቲ 
ከምዝወሰደ ይፍለጥ።
ብራዚልን ኣርጀንቲናን - እዘን ክልተ 

ዝዓበያ ሓያላት ቁጠባ ላቲን ኣመሪካ 
እውን፡ ናይ ሓባር ባጤራ ክሓትማ 
ዘኽእለን መጽናዕታታት ከካይዳ ኣብ’ዚ 
ቕንያት እዚ ኣኼባታት ከካይዳ ቀንየን 
ኣለዋ። እዚ፡ ካልኦት ሃገራት ደቡብ 
ኣመሪካ ክጽንበራኦ ትጽቢት ዝግበረሉ 
ባጤራ እምበኣር፡ ብብዝሒ ኣባላት ድሕሪ 
ዩሮ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ ይኽእል 
ይኸውን።
እዚ ትርጉሙ ‘ደቡብ’ ማለት ምዃኑ 

ዝተነግረ ‘ሱር’ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝሕሰብ 
ዘሎ ባጤራ እዚ፡ ቀንዲ ዕላማኡ ናይተን 
ሃገራት ቁጠባ ካብ ጽግዕተኝነት ዶላር 
ንምውጻእ ኰይኑ፡ ዞባዊ ንግዲ ከባራትዕ 
ከም ዝኽእል ይእመን። ጐድኒ ጐድኒ 
እዚ - እቲ ናይ ብራዚል ‘ርያለ’ ምስ 
ናይ ኣርጀንቲና ‘ፔሶ’ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ 
ስራሕ ከጸንሕ እዩ።

ክልቲአን ሃገራት ናይ ሓባር 
ባጤራ ኣብ ዝጥቀማሉ ግዜ፡ 
ቁጠባዊ መዘዝ ናይ’ታ ሓንቲ 
ናብ’ታ ካልእ ከይሰጋገርን 
ምዕሩይ ብዝዀነ ውሽጣዊ 
ምርግጋእ ክጥቀማሉ ዘኽእልን 
ናይ ቁጠባ መቓን ይጽናዕ 
ኣሎ። ላቲን ኣመሪካ ናይ ሓባር 
ባጤራ ክትጥቀም ዘዋጽኣ 
መንገዲ ምዃኑ ዝሕብሩ 
ክኢላታት፡ እዚ ብክልተ ሃገራት 
ዝጀማመር ዘሎ ምይይጥ ናብ 
ፍረ ክበጽሕ፡ ዝተወሰነ ዓመታት 
ክወስድ ከምዝኽእል ይግምቱ።
ኣብ ኣርጀንቲና ዝረአ 

ፋይናንሳዊ ጸገምን ሕስራን ባጤራን፡ 
ኣብ ብራዚል ክሕንገር ዘይደልዩ 
ብራዚላውያን ግዳ፡ ስክፍታኦም ይገልጹ 
ኣለዉ። ካብ ዓለም-ለኻውያን ኣለቃሕቲ 
ተለቂሓ ምኽፋል ስለዝሰኣነት፡ ተወሳኺ 
ልቓሕ ናይ ምርካብ ጸቢብ ዕድል ዘለዋ 
ኣርጀንቲና፡ ብፋይናንሳዊ ዘይምርግጋእ 
ከም እትጽገም እዩ ዝግለጽ። 
ብያይር ቦልሶናራ ንዝምራሕ 

ዝነበረ ‘የማናዊ’ መንግስቲ ብራዚል፡ 
’ጸጋማዊ’ መስመር ብዘለዎ ሉላ ዳ 
ሲልቫ ስለዝተተክአ፡ ኣብ’ዚ ናይ ሓባር 
ባጤራ ዘቀራርብ ምርድዳእ ከምዝህሉ 
ይግመት። ኣብዚ ቕንያት እዚ፡ እቲ 
33 ኣባል ሃገራት ዘለዎ ናይ ደቡብን 
ካሪብያንን ሃገራት ዋዕላ፡ ኣብ ኣርጀንቲና 
ይካይድ ኣሎ።

እዚ ከኣ፡ ጸጋማውያን ዝበሃሉ ናይ 
ሓያሎ ሃገራት መራሕቲ ዝተኣኻኸቡሉ 
ኣጋጣሚ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ 
ቨንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮን ናይ ኩባ ሚገል 
ዲያዝ ካነልን እውን ክሳተፉ እዮም። 
ምጥቃም ናይ ሓባር ባጤራ ድማ፡ ኣብ 
ዓቢ ትዅረት ክወሃቦ እዩ።
ብቐጽርታት ንግድ ዝተኣሳሰራ ሃገራት፡ 

ግድን ናይ ሓባር ባጤራ ከይተጠቕማ፡ 
ናይ ኩለን ሃገራት ባጤራ ኣብ ኩሉ 
ከምዝሰርሕ ብምግባር ዝካየድ ንግድ 
እውን ይጀማመር ኣሎ። ተቐራራቢ 
ቁጠባዊ ዕብየት ዘለወን ከም - ሩስያ፡ 
ቻይናን ህንድን ካብ ጽግዕተኛ ዶላር 
ብምውጻእ ናይ ንግዲ ትውጊት ዘካይዳሉ 
ተኽእሎታት ይፍተን እዩ። ናይ ነፍሲ-
ወከፍ ጸጋታትን ኣድለይቲ ሃለኽቲ 
ነገራትን፡ ንእገዳታት ጥሒሱ ናብ’ቲ 
ኻልእ ዝሰጋገረሉ ሓድሽ ናይ ንግዲ ሜላ 
እዩ። እዚ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓስ እዚ 
ክምዕብል እምበኣር፡ ናይ ሓባር ማእከላዊ 
መሰጋገሪ ባንክ ከድሊ እዩ። 
ናይ ሩስያ ሩብል ኣብ ህንድን ቻይናን 

ክሰርሕ፡ ናይ ቻይና ይዋን ኣብ ሩስያን 
ህንድን፡ ናይ ህንዲ ሩፒ ኣብ ሰለስቲአን 
ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ። ስዑዲ-ዓረብ 
እውን ምስ እዘን ስለስተ ሃገራት ብባጤራኣ 
ክትሰርሕ ዘለዋ ድልየት ምግላጻ ጸብጻባት 
የረድኡ። እናሰፍሐ ናብ ካልኦት ሃገራት 
ክልሕም እውን ተኽእሎታት ኣሎ። 
ስለ’ዚ፡ ደጊም - እቲ ካብ ካልኣይ ውግእ 

ዓለም ንነጀው ከም ቀዋሚ ሓወልቲ 
ኰይኑ ንኹሉ ባጤራታት ከም መምዘኒ 
ኰይኑ ዝረአ ሓደ ዓለም-ለኻዊ ባጤራ 
ኣይክህሉን እዩ።

ኣገዳስነት ናይ ሓባር ባጤራን ብድሆታቱን

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

ቍ.ስ 201820 (2214) 
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ 

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ 
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 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ኬንያ 
ተኣኪቦም ዝቐነዩ ንቀጽርታት ንግድ 
ኣፍሪቃ ዝውክሉ ተሳተፍቲ እውን፡ ናይ 
ሓባር ባጤራ ኣብ ምውጻእ ዝከኣለሉ 
መንገዲ ንምንዳይ ክመያየጡ ቀንዮም። 
ተቐያየሪ ሓይሊ ናይ ወጻኢ ባጤራታት 
ኣብ ቁጠባ ዘውርዶ ጸገማት ንምቅላልን 
ንግዲ ንምብርታዕን፡ ናይ ሓባር ባጤራ 
ከምዘድሊ እኳ እንተተረዳድኡ፡ ኣብ 

ተግባር ክውዕል ሓያሎ ዓመታት ከም 
ዘድሊ ገሊጾም ኣለዉ። 
ኣብ ዘይተመዓራረየ ደረጃ ቁጠባን 

ዝተፈላላየ ፖሊሲታትን ዘለወን ሃገራት 
ናይ ሓባር ባጤራ ኣብ ኣገልግሎት 
ምውዓል፡ ካልእ ጸገም ከም ዝስሕብ 
ዘጠራጥር ኣይኰነን።
ማሕበር ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ 

እውን፡ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ 
ምትእትታው ናይ ሓባር ባጤራ 
ክመያየጥን ከጽንዕን ጸኒሑ እዩ። እቲ 
ዞባ ብደረጃ ዓለማዊ ንግዲ ዘለዎ 
ተሳታፍነት ምእንቲ ክሕይል፡ ናይ 
ሓባር ባጤራ ስለዘድልዮ ንኣስታት 
ትሽዓተ ዓመት ክዘራረብ ጸኒሑ እዩ። 
እቲ ባጤራ፡ ብሓደ ማእከላዊ ባንክ 
ዝመሓደር ናይ ዋጋ ምዕሩይነት 
ከተኣታቱ ስለዘኽእሎ ድማ፡ ዝቕባበን 
ክብሪ ሸቐጣትን ከረጋግእ ይኽእል። 
ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ወጻኢ ዝፍጠር 

ንፋይናንስ ዝትንክፍ ቅልውላዋት ምስ 
ዝፍጠር፡ ካብ’ቲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም 
ዝኽሰት ስንባደታት እውን ክከላኸል 
የኽእሎ። እዚ ኣብ ወረቐት ጥራይ 
ተጻሒፉ ዝተርፍ ትምኒታት ኰይኑ 
ክርከብ ዝገብር ኩነታት እውን 
ክህሉ ይኽእል እዩ።
ኣብተን ሃገራት፡ 

ን ኹ ለ ን 

ዝቕይድ 
ትካላዊ ምሕደራ 
ከየተኣታተወ፡ ብሕጊ ዝጸደቐ 

ቁጠባዊ ውህደት ከይተፈጸመ፡ ናይ 
ሓባር ባጤራ ምዝርጋሕ ኣብ ነፍሲ-
ወከፍ ሃገር ዝፈጥሮ ናይ ቁጠባ ሓላፍ-
ዘላፍ ምግማት ይከኣል።
ተኽእሎታት ምትእትታው ሓደ 

ባጤራ ጸቢብ ዝዀነሉ እምበኣር፡ 
ቁጠባዊ ደረጃን ፖሊሲን ናይ’ተን 
ሃገራት ዝተረሓሓቐ ስለዝዀነን፡ ናይ 
ሓባር ዕዳጋ ክምስርታ ዘለወን ዕድል 
ጸቢብ ብምዃኑን እዩ። ዩሮ ኣብ ዘለዎ 
ደረጃ ክበጽሕ ናይ 35 ዓመታት 
ጻዕሪ ከም ዝወሰደ ዘዘኻኽሩ ጸብጻባት፡ 
ቀጽርታት ንግዲ ኣፍሪቃ ናይ ሓባር 
ባጤራ ክምስርታ - ክንደይ ክወስደለን 
እዩ? ኢልካ ክሕተት ይከኣል እዩ። 

ኣብ ዞባውን 
ኣህጉራውን 

ኣቀማምጣ ዝተመስረታ - ኣስታት 10 
ዓበይቲ ናይ ንግዲ ቀጽርታት ዓለም 
ከምዘለዋ ይፍለጥ። መብዛሕትአን 
እምበኣር፡ ኣብ እንካን-ሃባን ናይ ሓባር 
ረብሓ ዝተመስረተ ሕግታት ንግዲ 
ሰሪዐን ዝሰርሓ እየን። ናብ ሃገር ንዝኣቱ 
ሸቐጥ ብስምምዕ ዝጸደቐ ኣገባብ 
ክፍሊት ቀረጽ ይጥቀማ። ኣብተን 
ሃገራት ዝፈሪ ዓይነት ሸቐጥ፡ ኣባል 
ካብ ዘይኰነት ሃገር ተሰኒዑ ከይኣቱ 
ይኽልክላ። ካብ ካልኦት ቀጽርታት 
ንግድ ዝግበረለን ጸቕጥታት ብሓባር 
ይከላኸላ. . . ወዘተ።
ካብ’ዚ ሓሊፉ ሓደ ዓለማዊ ባጤራ 

ክተኣታቶ ዝጕስጉሱ እውን ኣለዉ። 
ግና ናይ ዞባዊ ቀጽርታት ንግድ 
ዕንቅፋት ከይተፈትሐ፡ ዓለማዊ ባጤራ 
ክፍጠር ኢልካ ምግማት ይኸብድ 
እዩ። ባጤራ-ኣልቦ ዲጂታላዊ ክፍሊት 
እናተዘርግሐ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ግና፡ 
ዕዳጋ ዓለም እናጸበበ ክኸይድ ይኽእል 
እዩ። ተሳታፍነት ውልቀ-ሰብ ኣብ ዕዳጋ 
ዓለም እውን ይሰፍሕ። 

ኣብ’ዚ እዋን እዚ 
ዝረአ ዘሎ ዓለማዊ 
ለውጢ ቁጠባን 
ፖ ለ ቲ ካ ን ፡ 
ም ል ሕ ላ ሕ 
ዓ ለም - ለ ኻ ዊ 
ምትእ ስ ሳራት 

ዲፕሎማስን፡ ኣብ 
ዝቕጽል ዓሰርተታት 

ዓመት ብዙሕ ለውጢ 
ክፍጠር ከም ዝኽእል ምልክታት እዩ 
ክበሃል ይከኣል።
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“ክብርታትና ንዓለም እነላልየሉን እንጸልወሉን ብመንገዲ ስነ-ጥበብ እዩ” ኣብርሀት ብርሃነ

ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ገዲም ስነ-ጥበባዊት 
ኣብርሀት ብርሃነ - ንድሕረ-ባይታኣን ስነ-
ጥበባዊ ጉዕዞኣን ዝገልጽ ትሕዝቶ ኣቕሪብና 
ነይርና። ካልኣይን መወዳእታን ክፋሉ ድማ 
ይስዕብ።

ኣበርክቶ ስነ-ጥበብ ኣብ ቃልሲ ከመይ ኣበርክቶ ስነ-ጥበብ ኣብ ቃልሲ ከመይ 
ትገልጽዮ?ትገልጽዮ?
ስነ-ጥበብ፡ ሰፊሕን ጸላዊን ዓውዲ እዩ። 

ንኣተሓስስባን ኣመለኻኽታን ደቂ-ሰባት 
ኣብ ምምእዛን ከኣ፡ ኣበርክቶኡ ዓቢ እዩ። 
ከም እንፈልጦ ሰውራና ክብገስ እንከሎ፡ 
ብመትከል እምበር ብንዋት ዘጃህር ትሕዝቶ 
ኣይነበሮን። ነዚ ሃጓፍ እዚ ንምምላእ፡ ህዝቢ 

ክጎሳጐስ ክነቓቓሕ እንተኾይኑ፡ ኣብ 
ርእሲ’ቲ ርኡይ ዝኾነ ንቕሓትን ስልጣነን 
ናይ ህዝብና፡ ፍርያት ስነ-ጥበብ ሰውራና 
ውዕለቱ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። 
ብፍላይ ኣብ’ቲ ኣነ ዝነጥፈሉ ዝነበርኩ 

ደርፊ፡ ህዝቢ ዝነበሮ ወኒ ዝያዳ ሓፍ 
ንምባል፡ ኣብ ዕላማ ቃልሲና ራኢ ክህልዎ፣ 
ነቲ ተቓላሳይ ተጋዳላይ ከኣ - ዝጨበጦም 
ዓወታት ብደርፊ ገይርካ ክንዳኡ ኮይንካ 
ክትብለሉ፣ ድሕሪ ማእቶት ብደርፊ 
ከተዘናግዖ፣ ድሕሪ ብርቱዕ ውግእ ብደርፊ 
ከተሐደሶ. . . ኩሉ ዝከኣል ይግበር ነይሩ። 
ኣመትቲ ደርፊ እውን ነይሮም እዮም። ዕላማ 
ቃልሲና፡ ርሕቀት ጉዕዞና ብጥበባዊ ኣበሃህላ 
ክግለጽ እንከሎ ሰራጺ ስለዝኾነ፡ ተሰሪሕሉ 
እዩ። እዚ ስለዝተረደኦ እዩ ሰውራና፡ 
ኣንጊሁ ንስነ-ጥበብ መድረኽ ፈጢሩሉ። 
መድረኽ ብመድረኹ ሰሓቢ ኣወዳድባ እዩ 
ነይርዎ።
ኣብርሀት ኣብ ውሽጢ’ዚ ኣበርክቶኣ. . .?ኣብርሀት ኣብ ውሽጢ’ዚ ኣበርክቶኣ. . .?
ብርግጽ፡ ኣነ ምባል ባህሊ ናይ’ዚ ህዝቢ 

ኣይኮነን። ገና ኣብ ንኡስ ዕድመይ ንሜዳ 
ስለዝወጻእኩ፡ ክትዛረበሉ ዘድፍር ተመኩሮ 
ስነ-ጥበብ ኣይነበረንን። ዋላ’ኳ ከም ኩሉ 
ናይ ትማሊ ወለዶ ጽልዋ ምግዳል ሓዲሩና፡ 
ኣነቓቓሕቲ ደርፊታት እናሰማዕና ንጽሎ 
እንተነበርና - ማለት ደርፊታት ኣምለሰት 
ኣባይ፡ በረኸት መንግስትኣብ፡ ጸሃይቱ 
በራኺን ካልኦትን ካብ ምድግጋም ዝተላዕለ 
ንደርፎም እንተነበርና፡ ደራፊት ክኸውን 
ዝብል ሓሳብ ግን ኣይነበረንን። ቃልሲ ግን 
ሰሪሑና እዩ። 
ሓለፍትና ጾር ውድብን ወለድን እዮም 

ተሰኪሞም። ንኹላትና ከም ኣጻብዕቲ 
ኢዶም የለልዩና ብምንባሮም፡ ኣኣብ 
እነድምዓሉ ነገር ከእትዉና ኣኽኢልዎም 
እዩ። ኣነ ከኣ ከም ኩሉ ተጋዳላይ ኣብ 

ባህሊ ተጠርኒፈ ኣበርክቶ ክገብር ተወዲበ። 
እቲ ኣተባብዒ ባህሊ ህዝቢና ኣብ ኩሉ 
ተጋዳላይ ስለዘሎ፡ ኣብ መድረኽ ወጺእካ 
ክትደርፍ እንከለኻ፡ ምትብባዕ ተጋደልቲ 
ብጾትካ ድርኺት ይፈጥረልካ። ክሳብ ሕጂ 
ናይ ለይቲ ጉዕዞን ካልኦት ደርፊታትን ካብ 
ተዘክሮይ ኣይሃሰሰን።
ድሕሪ ናጽነት ስነ-ጥበብ ከመይ ቀጺሉ ድሕሪ ናጽነት ስነ-ጥበብ ከመይ ቀጺሉ 

ምሳኺ? ምሳኺ? 
ከም ኩሎም ብሰውራ ዝመጽኡ 

ድምጻውያን ብጾተይ ጉዕዞይ ቀጺለ። ነቲ ኣብ 
ሜዳ ዘጥረኽዎ ተመኩሮ ተጠቒመ ባዕለይ 
ክገጥምን ክዝይምን ጀሚረ። ብመልክዕ 
ካሴት እውን ፍርያተይ ናብ ህዝቢ ዘርጊሐ 
እየ። ብዘይካ’ዚ ተመስጦ ባህሊን ልምዲን 

ሕብረሰብና ካብ ህጻንነተይ ጀሚሩ 
ስለዝነበረኒ፡ ነቲ ዝነበረ ዘየተባብዕ 
መረዳእታ ሕብረተሰብና ንከረርቲ 
ደቂ-ኣንስትዮ ኣትየዮ። ምስ ብዙሕ 
ብድሆታቱ ክቕጽሎ ተዓጢቐ ተበግሶ 
ወሲደ። ንጭራ-ዋጣ፡ ኣብ ፍርያተይ 
ዝኾነ ደርፍታት ገይረ ኣቐልቂለያ። 
ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ግዜ ግና፡ ካብ 

ደርፊ እልይ ኢለ ጸኒሐ፣ ካብ ዓንኬል 
ጥበብ ግና ኣይወጻእኩን። ሕጂ 
ኸኣ ደርፊታተይ ከሐድሶም ጀሚረ 
ኣለኹ። ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ህዝቢ 
ክዝርግሑ እዮም።
ጭራ-ዋጣ ብኸመይ ክኢልክያ?ጭራ-ዋጣ ብኸመይ ክኢልክያ?
ነዛ መሳርሒት ክመሃራ ድሌት 

ነይሩኒ። ኣብ 2004 ከኣ ጭራ-ዋጣ 
ገዚአ። ኣብቲ መጀመርታ ንገለ 
ኣዋርሕ ዝኸውን፡ ገዛ ዓጽየ በቲ ናይ 
ክራር ቅኒት ገይረ ተላሚደያ። ፈለማ 

ከመይ ከምዝገብራ ኣጸጊማትኒ ነይራ። 
ብህልኽ ምስ ተተሓዝኩዋ ግን፡ ኣብ 
ሓሙሻይ መዓልተይ ኣንፈት ሒዘ። 
ደሓር ድማ፡ የማነ ዝተባህለ ክኢላ ወቓዒ 

ጭራ-ዋጣ ኣለማሚዱኒ። ኣብ ክልተ ወርሒ 
ውሱናት ደርፊታት መሊኸ። ኣብቲ 
መጀመርያ፡ ነቲ ደርፊ ብክራር መሊአ እየ 
ብዋጣ ዝደግሞ ነይረ። ኣብ በዓል ኣፋስጋ 
2005 ድማ፡ ብጭራ-ዋጣ ተሰንየ ደርፊ 
መሊአ።
ጭራ-ዋጣ ካብ ኩለን’ተን ክሳብ ሕጂ 

ዝፈልጠን መሳርሒታት፡ እታ ዝበርትዐት 
እያ። ብርታዐኣ፡ ከምቲ ካልእ መሳርሒታት 
ሙዚቃ - ብየማናይ ኢድካ ዝተሓዝ ስሩዕ 
ውቅዒት ብዘይምህላዉ ግዜ ንኽትሕሉ 
ኣጸጋሚ እዩ። ብዘይካኡ ዘይከም ካልኦት 
መሳርሒታት ሙዚቃ፡ ጭራ-ዋጣ ሓንቲ 
ገመድ ጥራሕ እያ ዘላታ። ኣብኣ ኩሉ 
ቅኒታትካን ዜማታትካን ክትውድእ ኣለካ። 
ሕጂ ክደርፈላ ምስ ጀመርኩ እቶም 

ቀዳሞት ክኢላታት ናይ ጭራ-ዋጣ ክሳብ 
ክንደይ ሓያላትን በላሕቲን ምዃኖም 
ተረዲኡኒ።
ጭራ-ዋጣ ሒዛ እትደርፍ ጓል-ጭራ-ዋጣ ሒዛ እትደርፍ ጓል-

ኣንስተይቲ የላን። ነዛ መሳርሒት እዚኣ ኣንስተይቲ የላን። ነዛ መሳርሒት እዚኣ 
ክትመልክያ ብምኽኣልኪ ዝስምዓኪ. . .?ክትመልክያ ብምኽኣልኪ ዝስምዓኪ. . .?
ብባህርየይ ፍሉይ ነገር ክገብር ስለዝብህግን 

ስለዝጽዕርን፡ ኣንፈት ሒዘስ ባዕለይ ጭራ-
ዋጣ እናወቓዕኩን እናደረፍኩን ናብ 
ህዝቢ ክቐርብ ብምብቅዐይ ሓጐሰይ ወሰን 
የብሉን።
ካብ ሃገርና ወጻኢ፡ ተመኩሮኺ ኣብ ካብ ሃገርና ወጻኢ፡ ተመኩሮኺ ኣብ 

ሙዚቃዊ ምርኢት ከመይ ይመስል?ሙዚቃዊ ምርኢት ከመይ ይመስል?
ካብ ቦሎኛ ጀሚረ፡ ብደረጃ ጉጅለን 

ብውልቀይን ምርኢት ኣርእየ እየ። ብሓቂ 
ኸኣ ምርኢት ተዘካሪ ነገር ኣለዎ። ኣገዳሲ 
ተመኩሮ ዝርከቦ እዩ። ከም ጓል-ኣንስተይቲ 

መሳርሒ ሙዚቃ ዓጢቕካ ኣብ መድረኽ 
ክትወጽእ እንከለኻ ናቱ ጽባቐ ኣለዎ። 
ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ተዓዛቢ ህዝቢና 

እዩ፣ ኣተባባዒ እዩ። ንንእሽቶ ክእለትና 
ከም ዓቢ ሓሲቡ፡ ኣኽብሮቱን ኣድናቘቱን 
ይገልጸልና። እዚ ድማ፡ ዝበለጸ ስርሓት 
ንኸተፍሪ ሓይሊ ይፈጥረልካ።
ንኣብነት ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ኣመሪካ፡ 

ኤውርጳ፡ ኣውስትራልያን ኩወይትን፡ ኣብ 
ዝተፈላለየ ግዜ ምርኢት ኣቕሪበ ኣለኹ። 
ኣብ’ቲ እንገብሮ ዝነበርና ምርኢት፡ ኩሎም 
እቶም ወጻእተኛታት ሓሙሽተ ስልካ ክራር 
ክርእዩ እንከለዉ፡ ኣዝዮም እዮም ዝድነቑ። 
ድምጻ ክሰምዑ፡ ከስተማቕሩን ክስእሉዋን 
ክትርኢ እንከለኻ፡ በቲ ያታዊ መሳርሒ 
ሙዚቃና መሊስካ ትኾርዕን ትሕበንን። 
ሓደ እዋን ኣብ 1998፡ ብመሰረት ኣብ 

መንጎ ሓንቲ ሃሚዳል እትበሃል ናይ ኖርወይ 
ከተማን ናትና ከተማ ከረንን ብዝነበረ 
ዝምድና መሰረት፡ ንከተማ ከረን ዘገልግላ 
ናይ ጐሓፍ መካይን ክሕግዙ ደልዮም። ነቲ 
ሓገዝ ዝኸውን ገንዘብ ክእክቡ ስለዝደለዩ 
“ባዕላ ብሃገራዊ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ 
እናተጻወተት ትደርፍ ስነ-ጥበበኛ ተድሊ 
ኣላ” ተባሂለ ተዓዲመ ኣብኡ ክሳተፍ ዕድል 
ረኺበ። 
ኣብ’ቲ መደብ ምርኢት እቶም ጸዓዱ፡ 

ብዛዕባ’ታ ክራርን እቲ ጓይላ ናይ ትግርኛን 
ገሪምዎም። ‘እዛ ክራር ከመይ ገይራ 
በዘን ሓሙሽተ ስልኪ ክትጻወት ትኽእል’ 
ይብሉኒ ነይሮም።  
ሓደ እዋን ‘ማሰ’ እውን ኣቕሪብኪ። ማሰ ሓደ እዋን ‘ማሰ’ እውን ኣቕሪብኪ። ማሰ 

ናይ ደቂ-ተባዕትዮ ኣይኮነን ድዩ?ናይ ደቂ-ተባዕትዮ ኣይኮነን ድዩ?  
ብልክዕ፡ ቅድሚ ሕጂ ‘ማሰ’ እትብል 

ጓል-ኣንስተይቲ ኣይተራእየትን ትኸውን። 
ኣነ ግና ፍሉይ ነገር ምስራሕ እዩ ዕግበት 
ዝህበኒ። ነታ ማሰ ንፍሉይነት ኢለ ክፍትና 
እሓስብ’ሞ፡ ትሕዝቶኣ ኣንጎሶም ኢሳቕ’ዩ 
ገጢሙዋ። ኣርእስታ መብጽዓ ኮይኑ፡ ናይ 
ሓጐስን ሓዘንን ዝተፈራረቐ ትሕዝቶ እዩ 
ዘለዋ። 
ንጽንዓት ናይ ሓንቲ ናብ ብረታዊ ቃልሲ 

ካብ ዝወፈሩ ደቃ ብሂወቱ ሓደ ጥራሕ 
ንመቕሊ ዝተመልሳ፡ ንመስዋእቲ ደቃ 
ብሓበን ዝተቐበለቶ እሞ እንደገና ነቲ 
ሓደ ዝተመልሰ ውላዳ ዳግማይ ብወያነ 
ኣብ ዝተወልዓልና ኲናት ንዓዱ ክኸላኸል 
ብትብዓት መሪቓ እተፋንዎ ኤርትራዊት 
ኣደ እያ እትገልጽ። 
ንባህላዊ ኣከዳድናና ክገልጽ ስለዝደለኹ 

ድማ፡ ጥልፊን ካባን ተኸዲነ እየ ኣቕሪበያ። 
ከም ሓዘንተኛ ኰይነ ከቕርባ ኣይደለኹን።

ማርታ ክብሮም

ያታዊ መሳርሒ ምስ ዘመናዊ መሳርሒ ያታዊ መሳርሒ ምስ ዘመናዊ መሳርሒ 
ሙዚቃ ተወሃሂዶም ክቐርቡ ይኽእሉዶ?ሙዚቃ ተወሃሂዶም ክቐርቡ ይኽእሉዶ?
መበቈላዊ ባህርያቶም ከየህሰስና እንተደኣ 

ተጠቒምናሎም፡ ዘይሳነይሉ ምኽንያት 
የለን። ንኣብነት ኣብ ክራር ገለ ምብልሓት 
ይርአ ኣሎ። ንባህርያዊ ድምጺ ከበሮና 
ዝዳረግ መቐረት ዘለዎ ድራም ማሽን የለን። 
ተመኩሮ ናይ ሞሮኮ ስነ-ጥበበኛታት ንዓና 
ዓቢ ኣብነት እዩ። ሞሮካውያን ንያታዊ 
መሳርሒ ሙዚቃኦም ብዝግባእ እዮም 
ዝጻወትሉ። 
ኣብ ዓውዲ ኢደ-ጥበባዊ ስርሓት ዘለኪ ኣብ ዓውዲ ኢደ-ጥበባዊ ስርሓት ዘለኪ 

ምልከትከ ካበይ እዩ ዝብገስ? ምልከትከ ካበይ እዩ ዝብገስ? 
ኣብ ኢደ-ጥበባዊ ስርሓት ኣብ 

ሕብረተሰብና ዘለዉ ክእለታት መዓስ 
ቀለልቲን ውሑዳትን ኮይኖም። ብኣቦታትና 
ዝስርሑ - ካብ ጽርበት ናውቲ ማሕረስ 
ጀሚርካ፡ ናይ ኣዴታትና ብላኻ ዝስራሕ 
ፍርያት ከም ስፈ፡ ብሓመድ ዝስርሑ ዕትሮን 
ጀበናን፣ ቁኖ ከኣ መቀጸልታ ውሕልነተን 
እዩ። ኣነ ድማ ነዚ እናተዓዘብኩ እየ ዓብየ። 
ብቁልዕነተይ ኣብ መሓዙተይ 

እናተላመድኩ ዝጀመርኩዎ ቁኖ ዳሕራይ 
እውን ቀጺለዮ። ነዚ ኸኣ’የ ከዕብዮ ተበግሶ 

ወሲደ። ኣብ ተመኩሮይ፡ ጽልዋ 
ኣለይትና ዝነበሩ ደቂ ጉጅለና 
ብሓፈሻ ብርጌድ 23 ዘይነዓቕ 
ኣበርክቶ እዩ ዘለዎም። ‘ኣይከኣልን 
እዩ’ ዝብል መረዳእታ ብፍጹም 
ኣይነበረን። ንኽትደርፍ ዘድልዩኻ 
ኮስትዩም ብዘለካ’ዩ ነይሩ። 
ምስ’ቲ እትደርፎ ዝለኻ ትሕዝቶ 

ደርፊ ጸጉሪ ክትገብር ደሊኻስ 
ኣርትፍሻል ጸጉሪ - ኣይሕሰብን 
እዩ። ጸሊም ፈትሊ ረኺብካ 
ክትመስል ኢኻ ትቃለስ። ሕብሪ 
እንተደሊኻ እውን፡ ባትሪ ደቚስካ 
ትገብር። ጸጉሪ ኣብ መልክዕ ደጋዊ 
ትርኢትና ዘለዎ ተራ ይርድኣና 
እዩ። ጸጉሪ መልክዕ ክሳብ ዝኾነ 
ተሃራፊ እዩ። 
ኣነ እምበኣር፡ ኣብዚ ሞያ ብዙሕ 

ሰሪሐ እየ፡ ጽቡቕ ኣታዊ እውን 
ረኺበሉ እየ። እዚ ድማ፡ ናብ’ቲ 

ዝብህጎ ሕልሚታተይ ኣሰጋጊሩኒ እዩ።
ናብ ምንታይ ኣሰጋጊሩኪ?  ናብ ምንታይ ኣሰጋጊሩኪ?  
ስነ-ጥበብ ሞያ ድዩ ዝንባለ ኣካታዒ 

ሕቶ እዩ። ንዓይ ከምዝርድኣኒ ስነ-ጥበብ 
ዝምባለ እዩ። ስለዝኾነ፡ ነዚ ዝንባለ ዘሰኒ 
ስራሕ ክህልወና፡ ንስነ-ጥበብ ርጥብ ኢልካ 
ንኽትዓዮ ግደ ኣለዎ። ብኣታዊታት ስነ-
ጥበብ ጥራይ ክነብር ይኽእል እዩ ዝብል 
መረዳእታ ክህልወኒ ዘድፍር ዝረኣኽዎ 
ተመኩሮ ቀዳሞት የለን። ኣብ ንግዲ ብንኡስ 
ዓቕሚ ይሳተፍ እየ። ቡቲክ ኣላትኒ። ብኣኣ 
ነብሰይ ክኢለ ናብራይ እመርሕ ኣለኹ። 
ካብ ፍቕሪ ጥበብ ግን ኣይወጻእኩን። ቁኖን 
ኢደ ስርሓትን እዩ ናብ ንግዲ ኣሰጋጊሩኒ።
ከረርቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ሃገርና ከረርቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ሃገርና 

ውሑዳት ኢኽን’ሞ፡ ቀጻልነቱ ከመይ ውሑዳት ኢኽን’ሞ፡ ቀጻልነቱ ከመይ 
ክኸውን እዩ ትብሊ?ክኸውን እዩ ትብሊ?
እዚ ጉዳይ ብዘይ ቃል-ዓለም ካብ’ቶም 

ዘይተዓወትናሎም እዩ። ከረርቲ ደቂ-
ኣንስትዮ ውሑዳት ዘይኮናስ የለናን ናብ 
ምባል’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። ነዚ ኣብ ግምት 
ብምእታው፡ ከም ውልቀ-ርእይቶ፡ ነቲ 
ዋሕደን ናብ ብዝሒ ንምቕያር ዘተባብዕ 
ተብግሶ ኣይተወስደን። 
በዚ ኣጋጣሚ፡ ብዝምልከቶ ኣካል ክሓሰበሉ 

ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ከዘኻኽር እፈቱ።
ኣብ መወዳእታ ከተመሓላልፍዮ እትደልዪ ኣብ መወዳእታ ከተመሓላልፍዮ እትደልዪ 

መልእኽቲ?መልእኽቲ?
ጥበብ ዓቢ ዓውዲ እዩ። ንሕና ኸኣ ከም 

ህዝቢ፡ ክብርታትና ንዓለም እነላልየሉን 
እንጸልወሉን ብመንገዲ ስነ-ጥበብ እዩ። 
እዚ ክሳብ ዝኾነ፡ ንስነ-ጥበብ ኣብ ረብሓና 
ከነውዕሎ ዝፍጠር ባይታ ክሰፍሕ ኣለዎ። 
ከምኡ’ውን ስነ-ጥበባዊ፡ ብሞያኡ ወካሊ 
ናይ ሕብረተሰቡ ምዃኑ ተረዲኡ፡ ባህሉ 
ብዕምቈት ንምፍላጥ ክጽዕር ኣለዎ። 
ዋላ ሽሕ ግዜ ይማዕብል፡ መሰረቱ ባህሉ 

ክኸውን ኣለዎ። ንህዝብኻ፡ ንመንነቱ 
ዘንጸባርቕ መበቆላዊን ነባሪን ስርሓት 
ከተቕርበሉ ኣሎካ። ሃብታም ብዙሕነት’ዩ 
ዘሎና። ስለ’ዚ ባህላዊ መንነትና ንምፍታሽን 
ንምጉላሕን ግቡእ ቈላሕታ ክንህቦ ይግባእ። 
ኣብ መወዳእታ እቲ ናትካ እዩ ናትካ 
ዝኾነካ።

2ይን መወዳእታን ክፋል
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ጸጋታት ባሕሪጸጋታት ባሕሪ

ብምትሕብባር ሚ/ሃ/ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ኦክቶፖስዘወልዲ ሃይለ

እንስሳታት “ዓጻማትን” “ዘይዓጻማትን” 

ተባሂሎም ኣብ ክልተ ዓበይቲ ደምበታት 

ይምደቡ። ዘይዓጻማት እንስሳታት ካብ’ቲ 

ዝደቐቐ ብሓደ ዋህዮ ዝቖሙ ከም 

ኣሜባ ዝኣመሰሉ ዓሌታት ክሳብ’ቶም 

ብኰናትል ዝምዘኑ ድርዓውያን እንስሳታት 

ባሕሪ ይዝርግሑ። ኣብ’ዚ ጽሑፍ ዝያዳ 

ኣተኲርና ነቕርቦ፡ ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ምስ 

ድርዓውያን እንስሳታት ባሕሪ ዝምደብ 

“ኦክቶፖስ” ዝተባህለ ዓሌት ክኸውን እዩ።

  ኦክቶፖስ ሓደ ካብቶም ምዕቡል ርእሲ 

ዘለዎም ድርዓውያን እንስሳታት ባሕሪ እዩ። 

እዞም ዓሌታት ኣርባዕተ ጽምዲ መሓዉርን 

ሓደ ጽምዲ ኣዒንቲን ኣለዎም። ብተወሳኺ 

ከም ናይ ኣዕዋፍ ተሪር መትኰብ ዘለዎ 

ኣፍ ይውንኑ። ዝበዝሑ ዓሌታት ኦክቶፖስ 

ውሽጣዊ ይኹን ደጋዊ ኣዕጽምቲ 

ስለዘይብሎም ብጸበብቲ ነቓዓት ሰሊዀም 

ብምሕላፍ ካብ ከም “ኢል” ዝበሃሉ ሃደንቲ 

ዓሳታት ክመጽኦም ንዝኽእል ተጻብኦታት 

ይከላኸሉ።

  ምስ ካልኦት ዓሌታት ክነጻጸሩ ከለዉ፡ 

ኦክቶፖስ ብተዛማዲ ካብ 6 ወርሒ 

ዘይሓልፍ ሓጺር ዕምሪ ኣለዎም። ገለ 

ኣብ ሰሜናዊ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከቡ 

ዓበይቲ ኦክቶፖስ ግን ክሳዕ ሓሙሽተ 

ዓመት ብህይወት ክጸንሑ ይኽእሉ። 

ዝኽተልዎ ስርዓተ ምርባሕ ቀንዲ ጠንቂ 

ሞት ናይ’ዞም ዓሌታት እዩ። ተባዕትዮ 

ኦክቶፓስ ድሕሪ ወሲብ ንሓጺር ኣዋርሕ 

ጥራይ ብህይወት ክጸንሑ ከለዉ፡ እተን 

ኣንስትዮ’ውን እንተዀነ እንቋቚሖአን 

ምስተጸፍየ ኣብ ሓጺር ግዜ ናይ ሞት ዕጫ 

የጋጥመን። ነቲ ዝተጸፍየ እንቋቚሖ ካብ 

ተጻይ ንምክልኻል ንሓደ ወርሒ ብዘይ 

መግቢ የሕልፍኦ። ኣብ መወዳእታ እውን 

ብጥምየት ዘይኰነ ኣብ ክልተ ኣዒንቶም 

ዝርከብ ጽኪ፡ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ከምዝሞቱ 

ይገብሮም። ድሕሪ ወሲብ እዚ ጽኪ 

ብመብጣሕቲ ምስ ዝእለ፡ ክሳዕ ብጥምየት 

ዝሞቱ ንነዊሕ ኣዋርሕ ብህይወት ክጸንሑ 

ይኽእሉ። 

 ኦክቶፓስ ሰለስተ ልቢ ኣለዎም። እተን 

ክልተ ልቢ ደም ብነፋይ ክጭንጕዓ 

ከለዋ፡ እታ ሳልሰይቲ ድማ ደም ብምሉእ 

ኣካላቶም ትጭንጕዕ። ደም ኦክቶፓስ 

“ብነሓስ” ዝተባህለ ብረታዊ ባእታ ሃብታም 

ፕሮቲን ወይ ሄሞስያኒን ዝቖመ እዩ። እዚ 

ፕሮቲን እዚ፡ ኦክሲጂን ተሰኪሙ ናብ 

መላእ ኣካላቱ የብጽሕ። እዚ ውህደት ካብ 

ሓጺን ዝተሓተ ኦክሲጂን ናይ ምስካም 

ብቕዓት’ኳ እንተሃለዎ፡ ኣብ ኣዝዩ ትሑት 

ዓቐን ኦክሲጂን ዘለዎ ቆራሪ ቦታ ግን ዝያዳ 

ኣድማዒ ይኸውን። እዚ ባእታ’ዚ ንደም 

ኦክቶፓስ ኣብ ክንዲ ቀይሕ ሕብሪ፡ ሰማያዊ 

ሕብሪ ከም ዝሕዝ ይገብሮ።

 ኦክቶፓስ ኣብ ኩሉ ኣከባቢታት ከም 

ዕምባባታት ባሕሪ፡ ጫካታት ምድሪ ሳዕሪ 

ባሕሪ፡ ኣብ ውዑይን ኣዝዩ ዝሑል ክፋላት 

ባሕሪታትን ውቅያኖሳትን ክነብሩ ይኽእሉ። 

“ስፑን ኣርምድ” ኦክቶፖስ ዝበሃል ዓሌት 

ክሳብ 1000 ሜትሮ (1 ኪሎ ሜትር) 

ዕምቆት ዘለዎ ደልሃመት ቀጸላ ባሕሪ 

ክነብር ከሎ፡ “Vulcanoctopus hydrother-

malis” ዝበሃል ዓሌት ድማ ክሳዕ 2000 

ሜትሮ (2 ኪሎ ሜትር) ኣብ መዓምቝ 

እሳተ-ጎመራ ዘለዎ ውዑይ ማይ ክነብሩ 

ይኽእሉ። ዛጊት ብዝተገብረ መጽናዕቲ፡ 

ዝዀነ ዓሌት ኦክቶፖስ ኣብ ጥዑም ማይ 

ዝነብር ኣይተረኽበን።

 ዝበዝሑ ዓሌታት ኦክቶፖስ ኣብ 

ግዜ ወሲብ እንተዘይኰይኑ ንብሕቶም 

እዮም ዝነብሩ። ገለ ዓሌታት ግን 

ብሉ ሪንግ ኦክቶፐስ ካብቶም መርዛማት ዓሌታት ኦክቶፖስ

ኣብ ኣእጋር ኦክቶፖስ ዝተሰርዓ መምጸዊ ኣካላት

ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ገፈፍቲ መራኽብ ተጋሒጡ ዝወጸ ኦክቶፖስ

በጽሒ ኦክቶፖስ

ብጉጅለ ተጠርኒፎም ብጻዕቂ ይነብሩ። 

እዞም ጉጅለ ኣንፈት ጸላኢ ንምፍላጥ፡ 

መጻምዲ ንምስሓብ፡ መግቢ ዘለዎ ኣከባቢ 

ንምሕባር፡ ንሓድሕዶም በቲ ዘለዎም 

ብልሒ ተጠቒሞም ይረዳድኡ። ኦክቶፓስ 

ፍሉጥ ውሱን ዝነብሩሉ ሕዙእ ሰፈር 

የብሎምን። መግቦም ንምምእራር ኢሎም 

ሰፈሮም ገዲፎም ናብ ርሑቕ ኣከባቢ ምስ 

ዝጐዓዙ፡ ከይተጋገዩ ናብ’ቲ ዝነበርዎ ቦታ 

ብቕኑዕ መስመር፡ ግዳያቶም ሒዞም፡ ናብቲ 

ክምገቡሉ ዝኽእሉ በዓቲ ብውሕስነት 

ክምለሱ ዘኽእሎም ብተፈጥሮ ናይ ዳህሳስ 

ክእለት ኣለዎም። ኣብ ገለ ግዜ ማዕከኖም 

ልዕሊ ከህልኽዎ ዝኽእሉ መግቢ ምስ 

ዝመልእ፡ ምስ ካልኦት ፍጥረታት ባሕሪ 

ከም ስታር ፊሽ፡ ዕንቅርቢት ባሕሪን ዓሳን 

ኰይኖም ብሓባር ይካፈልዎ። 

 ኦክቶፖስ ብብልሒ ኣእምሮ ምስ ዝዀነ 

ዓሌት ዘይዓጻማት እንስሳታት ክነጻጽሩ 

ከለዉ መዳርግቲ የብሎምን። ብልሒ 

ሓንጐል ናይ’ዞም እንስሳታት ንብዙሓት 

ተመራመርቲ ስነ-ህይወት ኣብ ክትዕ 

ሸሚምዎም ይርከብ ኣሎ። እቲ ዘገርም፡ 

እዞም እንስሳታት ዝተሓላለኸ ግድላት ናይ 

ምፍታሕን ናይ ሓጺርን ነዊሕን ምዝካር 

ክእለት ዘለዎም ምዃኑ እዩ። በዚ ምኽንያት 

መብዛሕትኦም ካብ ወለዶም ዝወረስዎ 

ጠባይ ዘይኰነ ኣብ’ቲ ሓጺር ዕምሪ ዘለዎ 

ህይወቶም ዝተመሃርዎ ዝያዳ ይጽለዉ። 

ወለዶም፡ ገይና ኣብ ናይ ብጽሕና ግዜ 

ከይበጽሑ ብሞት ስለዝፍለይዎም፡ ካብኦም 

ዝወርስዎ ወይ ዝመሃርዎ ጠባይ ይኹን 

ባህሪ የለን።

 ኣብ ቤተ-ፈተነ ብዝተገበረ መጽናዕቲ፡ 

ኦክቶፓስ ስልጠና ምስ ዝወሃቦም ዝተፈላለዩ 

ቅርጽታትን ኣቃውማን ፈልዮም ከለልዩ 

ዘኽእሎም ዓቕሚ ከማዕብሉ ይኽእሉ። በዚ 

ምኽንያት፡ ኣብ ሰብ ዝሰርሖ ጋብላታት 

ብምስልጣን ከም መዘናግዒ የገልግሉ። 

በቲ በሊሕ ናይ ምስትውዓል ክእለቶም 

ተጠቒሞም፡ መግቢ ንምርካብ ካብ 

ውሽጢ መመላኽዒ ጋብላ ቬትሮ ሰቢሮም 

ክወጽኡ ይፍትኑ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ጃላቡ 

ብምድያብ መኸዘኒ ዓሳ ብምኽፋት ከም 

ዕንቅርቢት ባሕሪ ዝኣመሰሉ ድርዓውያን 

ዓሳታት ክምገቡ ይህቅኑ።

ኦክቶፓስ እቲ እንኮ መሳርሒታት 

ዝጥቀም ዘይዓጻም እንስሳ እዩ። “ቨይንድ 

ኦክቶፖስ” ዝተባህለ ዓሌት ኦክቶፓስ፡ 

ዛዕጎል ድሩዓት እንስሳታት ባሕሪ ኣኻኺቡ 

መንበሪኡ ክሰርሕ ከምዝኽእል መጽናዕታት 

ይሕብሩ።

 ገለ ካብ ቀንዲ ሜላታት ምክልኻል 

ናይ’ዚ እንስሳ፡ ምሕባእ ወይ ድማ 

ጠቕሊልካ ካብ ጸላኢኻ ምስዋር ወይ’ውን 

ምስ ካልእ ዘይድፈሩ መርዛማት ዓሌት 

ዓሳታት ምምስሳል እዩ። ከም ካልኣዊ ናይ 

ምክልኻል ሜላ ከኣ ብቕልጡፍ ምህዳም 

እዩ። ብተወሳኺ፡ ጸሊም ቀለም ብምፍሳስ 

ካብ ተረኣይነት ጸላእቶም ክከላኸሉ 

ይኽእሉ። እዚ ቀለም “መላኒን” ዝብሃል 

ንጸጉርናን ገጽናን ጸሊም ሕብሪ ዝህብ 

ባእታ ዝቖመ እዩ። እዚ ቀለም’ዚ ንከም 

ሻርክ ዝኣመሰሉ ብምሽታት ግዳያቶም 

ዝሃድኑ ዓሳታት፡ ናይ ምሽታት ክእለቶም 

ብምድኻም ኣንፈቶም ከስሕቶም ይኽእል። 

ኦክቶፖስ ከም ነፋሒቶ ሕብሪ ቈርበቶም 

ከከም ኣድላይነቱ ናብ ብጫ፡ ኣራንሾኒ፡ 

ቀይሕ፡ ሓመዳዊ፡ ጸሊም ብምቅይያር 

ጸላእቶም ከሃርምሉን ምስ ካልኦት ብጾቶም 

ክረዳድኡን ይኽእሉ። ሰማያዊ ዓንኬል ዘለዎ 

መርዛም ዓሌት ኦክቶፓስ ንኣብነት፡ ዘቘጥዖ 

ኩነታት ምስ ዘጋጥሞ ሕብሩ ቈርበቱ ናብ 

ኣዝዩ ድሙቕ ብጫ ይቕየር። ገለ ዓሌታት 

ኦክቶፓስ ሕብሮም ናብ ሳዕሪ ባሕሪ፡ 

ቅርጾም ናብ ኣኻውሕ ባሕሪ ብምቕያር 

ካብ ጸላእቶም ይኽወሉ። ካልኦት ዓሌታት 

ክፋል መሓውሮም ቈሪጾም ብምግዳፍ 

ከምልጡ ከለዉ፡ ገሊኣቶም ድማ ቅርጽን 

ሕብርን ኣዝዮም ሓደገኛታትን መርዛማትን 

ዓሳታት (ኣንበሳ ዓሳ)፡ ተመን ባሕሪን ኢልን 

ብምቕዳሕ ጸላእቶም የባህርሩ።

 ተባዕትዮ ኦክቶፖስ፡ ኣዝዩ ምዕቡል 

ዝዀነ “ሄክቶኰትይለስ” ዝተባህለ ዘርኢ 

ተባዕታይ ተሰኪሙ ናብ ታሕተዋይ 

ሽፋን ኣንስትዮ ዘብጽሕ ኣጻብዕቲ ወይ 

መሓውር ይውንኑ። ኣብ ባይታ ዝነብሩ 

ዓሌታት ኦክቶፓስ ዝበዝሕ እዋን እዚ 

ዘርኢ ዝስከም ሄክቶክትይለስ ኣብ የማናይ 

ሳልሳይቲ ኣጻብዕቶም ይርከብ። ተባዕትዮ 

ኦክቶፓስ ድሕሪ ወሲብ ኣብ ሓጺር 

ኣዋርሕ ክሞቱ ከለዉ፡ እተን ኣንስትዮ 

ብወገነን እንቋቚሖአን ክሳዕ ዝምዕብል ነቲ 

ዘርኢ ተባዕታይ ኣብ ውሽጠን ንሰሙናት 

ብህይወቱ ከምዝጸንሕ ገይረን ይዕቅብኦ። 

ድሕሪ ጽግያት ልዕሊ 200,000 እንቋቚሖ 

ክወልዳ ይኽእላ። ብድሕሪ’ዚ እቲ ዝተጸፈየ 

እንቋቚሖ ኣብ’ቲ ትርከበሉ ናሕሲ ኣብ 

ገመድ ተንጠልጥሎ ወይ ድማ ኣብ 

ተሪር ባይታ ከምዝጣበቕ ትገብሮ። ካብዚ 

ብምቕጻል ካብ ተጻባእቲ ንምክልኻል 

ከም ዋርድያ ኰይና ኣብ ከቢድ ሓለዋ 

ትጽመድ። እኹል ኦክሲጂን ንምርካብን 

ጽሬት ኣከባቢኦም ንምሕላውን ካብ ከባቢኦም 

ከይረሓቐት ቀጻሊ ተንበድብደሎም። ኣብ 

ግዜ ሓለዋ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ዝዀነ ናይ 

ሃድን ንጥፈታት ስለዘይተካይድ፡ ብሰንኪ 

ጥሜት ክፋል ኣካላታ ዝዀነ መሓውራ 

ከም መግቢ ተህልኾ። እቲ እንቋቚሖ 

ኣብ ዝነቝሓሉ እዋን ኣካላታ ብጥምየት 

ስለዝማስን፡ ካብ ሃደንቲ ክመጽኣ ዝኽእል 

መጥቃዕቲ ክትጻወሮ ዓቕሚ ይሓጽራ። 

ብኡ ንብኡ ድማ ኣላሽ ኢላ ብኻልኦት 

ዓሳታት ትብላዕ። እቶም ዝተወልዱ ንኣሽቱ 

ኦክቶፓስ፡ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ቀጸላ ባሕሪ 

ምስ ካልኦት ደቀቕቲ ተሃዋስያን ከም 

እጓም ናይ ዕንቅርቢት ባሕሪ፡ ኰዀብ ዓሳ፡ 

ኮፖፐድ እናተመገቡ ይዓኵ። ብድሕሪ’ዚ 

ናብ ታሕተዋይ ባይታ ባሕሪ ብምውራድ 

ዳግማይ መስርሕ ህይወቶም ይቕጽሉ።

 ኦክቶፓስ ኣዝዮም ትኵራት ኣዒንቲ 

ስለዘለዎም፡ ብቐሊሉ ፍልልይ ብርሃን ከለልዩ 

ዘኽእሎም ዓቕሚ ኣለዎም። ብቕዓት 

ምልላይ ሕብሪ ብርሃን ከከም ዓሌቶም 

ይፈላለዩ። ሚዛን ኣካላቱ ንምሕላው 

ዝሕግዝዎ ክልተ “ስታቶሳይትስ” ዝተባህሉ 

ዋህዮታት ኣብ ከባቢ ሓንጐሉ ይርከቡ። 

ኦክቶፖስ ኣዝዩ ምዕቡል ዝዀነ ናይ ምድህሳስ 

ክእለት ኣለዎም። ኣብ ኣካላቶም ዝርከብ 

ንመጣበቒ ዝጥቀሙሉ ኩባያ መሰል ቅርጺ 

ኣካላት፡ ቀመማዊ ውህደት ከለልዩ ዝኽእሉ 

ባእታታት ኣለዎም። ብሓገዝ’ዞም ኣካላት፡ 

እቲ እንስሳ እንታይ ይሕዝ ከምዘሎ ብቐሊሉ 

ክፈልጥ ይኽእል። ብተወሳኺ፡ ምዝርጋሕን 

ምጭባጥን መሓውሩ ብቐሊሉ ከለልየሉ 

ዝኽእል ስምዒት ኣብ መሓውሩ ኣለዎ። 

እንተዀነ፡ ሓንጐል ናይ ኦክቶፖስ በዞም ናይ 

ውጥረት ስምዒት ኣንፈት መሓውሩ ከለሊ 

ኣይክእልን እዩ። ሓንጐል ኦክቶፖስ ሓፈሻዊ 

ፍልልይ ቅርጺ ናይ ነገራት ከለሊ ዝኽእል’ኳ 

እንተዀነ፡ ከም ውዱእ ስእሊ ኣእምሮ ኣብ 

ሓንጐሉ ክሕዞ ግን ኣይክእልን እዩ። ካብ 

መሓውሮም ናብ ሓንጐሎም ዘራኽብ 

ምዕቡል ስርዓተ መትኒ ዘይምህላዉ፡ ዝዀነ 

መምርሒታት ብመሓውሮም ጥራይ እዩ 

ዝፍጸም። በዚ ምኽንያት ኣብ ጉዕዞኦም 

እንታይ ከምዘጋጥሞም ንምግማት ኣዝዮም 

ይጽገሙ።

 ኦክቶፖስ ዝተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቓስ 

የዘውትሩ። ምግልባጥን ምሕንባስን 

ካብቲ ቀስ ኢሎም ዝጐዓዝዎ ክኸውን 

ከሎ፡ ንድሕሪት ምሕንባስ ድማ ካብቶም 

ብቕልጡፍ ዘዘውትርዎም ዓይነት 

ምንቅስቓስ እዮም። ቀስ ኢሎም ኣብ 

ዝጐዓዙሉ እዋን፡ በእዳዎም እናተገላበጡ 

ኣብ ልስሉስን ድሩቕን ባይታ ብሓገዝ 

ናይ ማይ ይንቀሳቐሱ። ገለ ዓሌታት’ውን 

ብኽልተ መሓውሮም ክንቀሳቐሱ ዝኽእሉ 

ኣለዉ። እዚ ዓይነት ምንቅስቓስ፡ ካብ 

ጸላእቶም ንዝመጽኦም ተጻብኦ ብቕልጡፍ 

ንምስዋር ይሕግዞም። ኦክቶፖስ ካብ ሽፋን 

ኣካላቶም ማይ ቡጭ ኣቢሎም ብምውጻእ፡ 

ንቕድሚት ብምውንጫፍ ብቕልጡፍ 

ክሕንብሱ ይኽእሉ።

 ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዳርጋ 

ኣብ ኩለን መግፈፊ ባይታ ብፍላይ ኣብ 

ንግዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ መራኽብ ግብጺ፡ 

ከም ግራዝ ተለኪሞም ይወጽኡን ግዳይ 

ምጕሓፍ ይዀኑን ብምህላዎም፡ ሚኒስትሪ 

ሃብቲ ባሕሪ ንምዕቃቦም ኣብ ጻዕሪ ይርከብ። 

ኣብ ኤርትራ ዛጊት ብልክዕ ክንደይ 

ዓሌታት ኦክቶፖስ ከም ዘለዉ ገይና 

ዘይተጸንዐ ብምዃኑ፡ ገለ ካብ ዓበይቲ ዕዮ-ገዛ 

ምርምር ሃብቲ ባሕሪ እዮም።
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ልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናንልቦናን ፍልስፍናን
ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤልምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

ንድፊ ህይወት
“ንሕጊ ህይወትካ ብዘይካኻ ዋላ ሓደ “ንሕጊ ህይወትካ ብዘይካኻ ዋላ ሓደ 

ዘጽደቖ የለን። ንናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት ዘጽደቖ የለን። ንናይ ገዛእ ርእስኻ ህይወት 
ክትነድፎ ትኽእል ኢኻ።” - ካሬ-ኣን ሞስክትነድፎ ትኽእል ኢኻ።” - ካሬ-ኣን ሞስ
“ብውሽጥኻ ጽቡቕ ክስማዓካ ዝኽእል “ብውሽጥኻ ጽቡቕ ክስማዓካ ዝኽእል 

ህይወት ፍጠር።ህይወት ፍጠር።
ብግዳም ጽቡቕ ዝመስል እምብዛ ኣገዳሲ ብግዳም ጽቡቕ ዝመስል እምብዛ ኣገዳሲ 

ኣይኰነን።” - ናፖልየን ሂልኣይኰነን።” - ናፖልየን ሂል 

ንቕሓትን ባህግን እቶም ንቕድሚት 
ምእንቲ ክትምርሽ ክትሃንጾም ዘለካ 
ንድፊ ኣቋውማ-ኣእምሮ እዮም። ኣበይ 
ከም ዘለኻን ምስ እንታይ ዓይነት ግድል 
ንድፊ ክትገጥም ከም እትደልን ምፍላጥ 
ከገድሱኻ እዮም። ከመይሲ፡ ኣበይ ከም 
ዘለኻ ከይፈለጥካ፡ ናበይ ትኸይድ ከም 
ዘለኻ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። እታ 
“ኣብዚ ኣለኻ” እትብል ምልክት ኣገዳሲት 
ዝዀነትሉ ምኽንያት እውን፡ በዚ እንብሎ 
ዘለና እዩ።
ህሉው ኵነታትና ክንፈልጥ ብሓቂ 

ድላይ እንተ’ልዩና፡ ኣብቲ መዐቀኒ-ሰሌዳ 
ናይ ጥዕና/ስራሕ/ ጸወታ/ፍቕሪ ዝበሃል 
ከነድህብ ይግባእ። ነዚኦም ልክዕ ከምቲ 
ኣብ ማኪና ዝረአ መዐቀኒ (gauge) 
ክንቆጽሮም ይግባእ። 
እቲ ኣብ ማኪና ዘሎ መዐቀኒ፡ ብዛዕባ 

ኵነታት እታ ማኪና ዝገልጽ እዩ። 
ንጕዕዞኻ ክሸፍን ዝኽእል ነዳዲ ከም 
ዘለካን ዘይብልካን፡ ኣብ እቲ ሞተረ እኹል 
ዘይቲ ምህላውን ዘይምህላውን ወይ 
ማኪናኻ ምሒር ረሲና ክትትኮስ ቀሪባ 
ከይትህሉ ክነግረካ ይኽእል። 
ብተመሳሳሊ እቲ መዐቀኒ-ሰሌዳ ናይ 

ጥዕና/ስራሕ/ጸወታ/ፍቕሪ - ገለ ነገር 
ብዛዕባ እቶም ኣርባዕተ ነገራት ጸዓት ዝህቡ 
ይነግረካ ከምኡ’ውን፡ ኣብ ጕዕዞኻ ከም 
እተድህብን ህይወትካ ብልሙጽ ከም 
ዝኸይድን ይነግረካ። 
ዘይቅኑዕ እምንቶ፥ ኣነ ድሮ ናበይ 

ክኸይድ ከም ዘለኒ ክፈልጥ ይግበኣኒ። 
እሩም፥ ክሳብ ኣበይ ከም ዘለኻ 

ዘይፈለጥካ፡ ናበይ ከም እትኸይድ ዘለኻ 
ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። 
 ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናኻ፡ ብኸመይ 

መንገዲ ትሰርሕ፡ ትጻወትን ተፍቅርን 
ሕቶታት ክቐርቡልካ ይኽእሉ እዮም። 
እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ዘገድስ ኵነታት 
ጥዕናኻ እዩ። እቲ ምንታይሲ፡ ጥዕና እንተ 
ርሒቓትካ፡ ዝዀነ ካልእ ጕዳይካ ምዕሩይ 
ክኸውን ኣይክእልን እዩ። 
 ስራሕ፡ ጸወታን ፍቕርን ኣብ ልዕሊ 

ኵነታት ጥዕና እዮም ዝህነጹ። ንሰለስተ 
ዓውድታት ንሕና ክነቕልበሎም ከም 
ዘለና ኣገደስቲ ኰይኖም ንዝስምዑና ድማ 
ይውክሉ። የግዳስ፡ ኣብ እዞም ዓውድታት 
ፍጹም ዝዀነ ሚዛን ከም ዘየለ ክንጸቕጠሉ 
ይግባእ። 
 ኣብ ህይወትና ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት፡ 

ንኹላትና ዝተፈላለዩ ዝተሓዋወሱ ጥዕና፡ 
ስራሕ፡ ጸወታን ፍቕርን ኣለዉና። ሓንቲ 
ዘይተመርዓወት መንእሰይ፡ ተማሃሪት 
ቀዳማይ ዓመት ኮሌጅ፡ ምናልባት ምሉእ 
ኣካላዊ ጥዕና፡ ማእለያ ዘይብሎም ጸወታን 
ስራሕን ይህልዉዋ ይዀኑ። የግዳስ፡ እታ 
መንእሰይ ዛጊት ትርጕም ዘለዎ ፍቕራዊ 
ዝምድና ዘይመስረተት ክትከውን 
ትኽእል።
 ቈልዑ ዝወለዱ መንእሰያት መጻምዲ፡ 

ብዙሕ ይጻወቱ። ይዅን እምበር፡ ካብቲ 

ሓሙሻይ ክፋል

ከይተመርዓዉ ዝነበሩሉ ግዜ ብዝተፈልየ 
ኣገባብ ይጻወቱ። ዋላ ካብቲ ህጻናት 
ከይወለዱ እንከለዉ ዝጻወትዎ ዝነበሩ፡ 
ዝተፈልየ ይኸውን። 
 ዕድመ ምስ እንደፍእ፡ ጥዕና እቲ 

ዝዓበየ ስክፍታና ይኸውን። ዝተሓዋወሱ 
ስምዒታት ክሓቕዩና ይጅምሩ። ኣብ 

ዝዀነ ዕድመ ንሃሉ ብዘየገድስ፡ ነቲ 
ስምዒት ብዝግባእ ኢና እነስተማቕሮ። 
 ብዛዕባ ጥዕና ክንሓስብ እንከለና፡ ክንዮ 

እቲ ናብ ሓኪም ከይድና እንምርመሮ 
ክንሓስብ ይግባእ። ብጽቡቕ እተነድፈ 
ህይወት፡ ብጥዕና ዘለዎ ኣካል፡ ሰፊሕ 
ኣእምሮ፡ መንፈሳዊ ልምምድ፡ … 
ይሕገዝ። ‘መንፈስ’ ክንብል እንከለና፡ 
ግድን ኣይኰነን ብዛዕባ ሃይማኖት 
ክኸውን። መንፈስ ክንብል እንከለና፡ 
ዝዀነ ተግባር ኣብ እምንቶ ዝተመስረተ 
ኰይኑ፡ ካብ ገዛእ ርእስና ምስ ዝዓቢ እዩ። 
እንደገና፡ ኣብ እዞም ዝተፈላለዩ 

ዓውድታት ጥዕና ፍጹም ዝዀነ ውድዓዊ 
ሚዛን የለን። እዚ በቃ ባዕላዊ ውልቃዊ 
ስምዒት ኰይኑ፡ “ዝኣክል ኣለኒ” ወይ 
“ገለ ነገር ጐዲሉ ኣሎ” ዝብል ክኸውን 
ይኽእል። 
ፍረድ እተባህለ ወናኒ ትካል፡ ናብቲ 

ናቱ መለክዒ (dashboard) ምስ ጠመተ፡ 
ብዛዕባ ጥዕናኡን ጸወታኡን ብዙሕ ነገር 
ኣስተብሂሉ። ፍረድ ንበዓልቲ ቤቱን ስድራ 
ቤቱን ግዜ ኣብ ምሃብ ሰናፍ ኣይኰነን። 
ክንዲ ዝዀነ፡ እታ መለክዒት መሳርሒት፡ 
ንሱ ኣብ ፍቕሪ ጽቡቕ ስምዒት ከም 
ዘለዎ ኣርእያቶ።
ብመንጽሩ፡ ንሱ ንጸወታ እኹል ግዜ 

ዝሓዝእ ኣይኰነን። ክንዲ ዝዀነ፡ ኣብ 
ህይወቱ ሚዛን ክሕሉ ኣጊምዎ። ይዅን 
እምበር፡ ኣብ ኵነታት ጥዕናኡ ብዙሕ 
ዘኽፈአ ከም ዘይኰነ ባዕሉ ንገዛእ ርእሱ 
ክግምግማ ክኢሉ። ንሱ፡ “ሓደ ወናኒ ትካል 
ዕዉት ክኸውን እንተ ደልዩ፡ ብፍላይ 
ኣብ ልዕሊኡ ጸቕጢ ምስ ዝህሉ፡ ኵነታት 
ጥዕናኡ ሕማቕ ክኸውን ኣይግባእን። 
ንኵነታት ጥዕናኡ ክኣሊ ኣለዎ። እወ 
ቀጻሊ ኵነታት ጥዓናኡ ንምምሕያሽ 
ከይተሓለለ ክሰርሕ ይግባእ።” ክብል 
ተሰሚዑ።
ፍረድ ገለ ለውጢ ገይሩ። ኣካላዊ 

ምንቅስቓስ ዘስርሖ ውልቃዊ ኣሰልጣኒ 
ቆጺሩ። ኣብ ሰሙን ሰለስተ ግዜ ስፖርት 
ክሰርሕ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ ስነ ልቦናን 
መንፈሳውነትን ዘድሃቡ መጽሓፍቲ 
ምንባብ ብቐጻሊ ተታሓሒዝዎ። ከም 
ውጽኢቱ፡ ኣብ ስራሑ ዝያዳ ውጽኢታዊ 
ክኸውን ክኢሉ። ኣብ ዕግበት ህይወቱ 

ከማን፡ ልዑል እወታዊ ውጽኢት ረኺቡ። 
 ኣብ ትካል ኣፕል ከም ኣካያዲት ስራሕ 

ኰይና እትሰርሕ ወይዘሮ ደቢ፡ ኣብ ቀረባ 
ግዜ ንኣወዳት ማናቱ ደቃ እኹል ግዜ 
ክትህብ ክትብል ካብ ስራሓ ብወለንታኣ 
ተሰናቢታ። ንሳ ነቲ ናታ መለክዒ ሰሌዳ 
ምስ ኣንበበቶ፡ “ስራሕ ስለ ዘቋረጽኩዎ፡ 

ናይ ስራሕ መንነተይ ዘጥፋእኩዎ 
መሲሉኒ ነይሩ። ንደቀይን ንገዛይን ክኣሊ 
ዘሕልፎ ዘለኹ ጻዕሪ፡ ካብቲ ኣብ ትካል 
ኣፕል ክሰርሕ እንከለኹ ዘሕልፎ ዝነበርኩ 
ጻዕሪ ከም ዝኸብድ ሕጂ እዩ ዝስቆረኒ 
ዘሎ። ምእንቲ ንመናቱ ደቀይ ብዝግባእ 
ክኣሊ ክብል፡ ኣብ ኣካለይን ኣእምሮይን 
ልዑል ምዕባለ ክገብር ተታሓሒዘዮ። 
ምእንቲ’ዚ፡ እቲ ናተይ መለክዒ-ሰሌዳ ከም 
ዘረጋገጸለይ፡ ንገንዘብ ክብል ካብ ገዛይ 
ወጺአ ምስራሕ ብምቁራጽ፡ ንህጻናት 
ደቀይ ብምሉእ ተወፋይነት ክኣልዮም 
ዝወሰድኩዎ ምርጫ ቅኑዕ ምዃኑ እዩ 
ኣረጋጊጽለይ።” ኢላ።  
 ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ፡ ጥዕና 

ክንብል እንከለና፡ ክንዮ ኵነታት ኣካላትና 
ዝኸይድ እዩ። ኣብ ርእሲኡ፡ ምናልባት 
ንዅነታት ኣእምሮኻን መንፈስካን ኣብ 
ግምት ከተእቱ የድልየካ ይኸውን። 
እቲ ተዛማዲ ኣገዳስነት ናይ ነፍሲ 
ወከፍ ዓውዲ፡ ምሉእ ብምሉእ ኣባኻ 
ይምርኰስ። ንጥዕናኻ ብኸመይ ትዕቅኖ፡ 
ነቲ ንዓይነት ህይወትካ ብኸመይ 
ትግምግሞ ዝብል ብርኡይ ይጸልዎ። ነቲ 
ንቕድሚት እትኸዶ ብኸመይ ዳግማይ 
ክትነድፎ ትደሊ ኸማን እምብዛ እዩ 
ዝጸልዎ። 
 ንኣብነት ንናይ ቢል ኵነታት ጥዕና 

እስከ ንውሰድ፥
 “ብሓፈሻ ኣነ ኣብ ጽቡቕ ኵነታት 

ጥዕና እየ ዝርከብ። ኣብ ቀረባ ግዜ ቅርጺ 
ኣካላተይ ናብ ጽቡቕ ዝበሃል ደረጃ በጺሑ 
ኣሎ። ቁሩብ መጠን ናተይ ኮለስትሮል 
ክብ ኢሉ ኣሎ። ናብ ናተይ ግቡእ ሚዛን 
ክበጽሕ፡ ኣስታት ሸሞንተ ኪ.ግ ካብ 
ዘለኽዎ ክብደተይ ክንኪ ኣለኒ። ኣካላዊ 
ምውስዋስ ኣየዘውትርን ኣለኹ። ከም 
ሳዕቤኑ፡ ቅርጺ ኣካላተይ ሕማቕ ኣሎ። 
ንባቡር ከርክባ ክጐዪ እንከለኹ፡ ትንፋሰይ 
እየ ዝሞሉቕ። ብዛዕባ ፍልስፍና ህይወተይ፡ 
ስራሐይን ፍቕረይን ክጠቕሙኒ ዝኽእሉ 
መጽሓፍቲ አንብብ እየ። ኣብ ቀረባ ግዜ 
ኸማን፡ ብዛዕባ ኣእምሮን ርክብ ኣእምሮ-
ኣካልን ዝምልከት ሓድሽ መጽናዕቲ 
ኣንቢበ እየ። የግዳስ፡ ካብቲ ዝሓስበኩዎ 
ንላዕሊ፡ ናይ ምዝካር ክእለተይ ተዳኺሙ 
ከም ዘሎ ይፍለጠኒ ኣሎ። ንመንፈሳዊ 

ዕብየተይ ክብ ንምባል ቀጻሊ ጻዕሪ እገብር 
ኣለኹ። ክንዲ ዝዀነ፡ ንኵነታት ጥዕናይ፡ 
‘ፍርቂ-ምሉእ’ ኢለ እየ ዝግምግሞ።” 
ኢሉ። 
 ንስኻኸ ንዅነታት ጥዕናኻ ከመይ 

ትግምግሞ? ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናኻ እሰከ 
ኣብ ሓደ ገጽ ወረቐት ክትዝርዝሮ ሃቅን። 
ብድሕሪኡ፡ ኣበየናይ መዳይ ናይ ጥዕናኻ 
ምምሕያሽ ክትገብር ከም ዘለካ ከተለሊ 
ፈትን። 
ብድሕሪ እዚ፡ ዝርዝር ናይ መንገድታት 

ስራሕካ ኣውጽእ። ካብኡ ንመላእ ናይ 
ስራሕ ህይወትካ ዓቅኖ። ንገለ ካብቶም 
ዝርዝራት ስራሕካ፡ ትኽፈለሎም ኢኻ 
ዝብል ግምት ኣሎ። እዚ ካብ ትሸዓተ-
ንሓሙሽተ ዕዮኻ ከምኡ’ውን፡ ንዝዀነ 
ምይይጥ ወይ ንስኻ ምኽሪ እትልግሶ፡ 
… ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል። 
 ኣብ ዝዀነ ማሕበር ስሩዕ ወለንታዊ 

ሓገዝ ተበርክት እንተ ዄንካ፡ ኣብቲ 
ዝርዝርካ ካብ ምክታት ኣይትዘንግዕ። 
ኣብ ገዛኻ ጥራይ ትሰርሕ እንተ ዄንካ - 
ምዕባይ ቈልዑ፡ ምኽሻን መግቢ ንኣባላት 
ስድራ ቤትካ፡ ምክንኻን ብዕድመ 
ንዝደፍኡ ወለድኻ ከምኡ’ውን፡ ዘቤታዊ 
ዕዮ ምዕማም ኩሎም ኣካላት ‘ስራሕ’ 
ምዃኖም ዘክር። 
 ሕጂ እውን ናይ ቢል ኣብነት እስከ 

ንውሰድ፥
 “ኣነ አብ ስታንፎር እሰርሕ። ብውልቀይ 

ንሰባት ምምኻር እዩ ስራሐይ። ኣብ 
ዝተፈላለዩ ዓውደ መጽናዕቲታት፡ ብዛዕባ 
ንድፊ ህይወት ኣስተምህሮ አቕርብ። 
ኣባል ዝተፈላለያ ቦርድታት ኰይነ ኸማን 
አገልግል እየ።”
 ንስኻኸ ብዛዕባ ስራሕካ ገለ እስከ 

ኣብ ወረቐት ጽሓፍ። ነቲ ዝጽሓፍካዮ 
ደጋጊምካ ኣንብቦ። እሞኸ ብስራሕካ 
ዕጉብ ዲኻ? ዕጉብ እንተ ዘይኴንካ፡ 
እንታይ ዓይነት ምምሕያሽ ክትገብር 
መደብ ኣለካ?
 እቲ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሰሪዕናዮ 

ዘለና፡ ‘ጸወታ’ እዩ። ጸወታ ብዛዕባ ንስለ 
ሓጐስ ክንረክብ ኢልና እነሰላስሎ 
ንጥፈት’ዩ። ጸወታ ንውዱብ ንጥፈት ወይ 
ውጽኢታዊ ጻዕሪ ከጠቓልል ይኽእል። 
የግዳስ፡ ንምዝንጋዕ ጥራይ እምበር፡ ንሞያ 
ተባሂሉ እንተ ዘይተገይሩ እዩ ከም ጸወታ 
ክቝጸር ዝኽእል። 
 ንሕና ኩሉ ህይወት ገለ ጸወታ ከም 

ዝደሊ ንኣምን ኢና። ክንዲ ዝዀነ፡ 
ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ገለ ጸወታ ምስ 
እነዘውትር፡ ኣብ ደረጃ ንድፊ ህይወትና 
ኣዝዩ ወሳኒ ክኸውን ይኽእል። 
ሕጂ እውን ናብ ኣብነት ናይ ቢል እስከ 

ንመለስ፥
 “ኣነ ንዓርከ-መሓዙተይ መግቢ 

ብምኽሻንን ካብ ገዛይ ወጺአ ምስ 
ዝፈትዎም ሰባት ኣብ ግዳም ብምዝንጋዕን 
እየ ዝጻወት።” ክብል ይድምድም።
 ንስኻኸ ብኸመይ ኣገባብ ትጻወት። 

ምስ ኣዕሩኽትኻ ኵዕሶ ብምጽዋት? ዳማ 
ብምጽዋት? ቸዝ ብምጽዋት? … ንዓኻ 
ባህ ዝብለካ ጸወታ ከም ዘይትስእን ርዱእ 
እዩ። እቲ ቐንዲ ኣብዚ መዳይ ክለዓል 
ዘለዎ ጕዳይ፡ እቲ እትመርጾ ዓይነት 
ጸወታ ተመሊሱ ንዓኻ ዝሃሲ ክኸውን 
ከም ዘይብሉ’ዩ። 
 ቀጺልና እንርእዮ፡ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ 

ንዓለምና ብርሃን ዝዅልዓ’ዩ። ፍቕሪ 

ክጐድል እንከሎ፡ ዓለምና ክንዲ እቲ 
ክትኰኖ ዝግባኣ ብርህትን ህይወት ዘለዋን 
ክትከውን ኣይትኽእልን እያ።  
 ኩላትና ንፍቕሪ ዝግባእ ኣድህቦ 

ክንገብረሉ ይግባእ። ፍቕሪ ብዝተፈላለዩ 
ሰፋሕቲ መጠናት ቅርጺ ናባና ይመጽእ። 
እቲ መባእታዊ ዝምድና፡ እቲ ፈለማ ናብ 
ፍቕሪ እንኸዶ እዩ። ብድሕሪኡ፡ ህጻናት 
ይስዕቡ። ካብኡ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት 
ከምኡ’ውን፡ እንስሳታት ዘቤት ክስዕቡ 
ይኽእሉ። 
 መብዛሕትና ከምቲ ንኻልኦት እነፍቅሮ፡ 

ንሕና እውን ብኻልኦት ክንፍቀር ድላይ 
ኣለና። ፍቕሪ ናብ ክልቲኡ ሸነኽ እንተ 
ኸደ ሰናይ እዩ። ኣብ ህይወትካ ናበይ 
ገጹ እዩ ፍቕሪ ዝውሕዝ? ካባኻን ካብ 
ካልኦትን ብማዕረ ድዩ ዝውሕዝ? ነዚ 
ክገልጸልካ ዝኽእል ዝርዝር ኣብ ወረቐትካ 
ከተስፍር ፈትን። 
 ከም ኣብነት ናይ ቢል እስከ ንውሰድ፥
 “ፍቕሪ ኣብ ብዙሕ መዳያት 

ህይወተይ ተንጻባሪቑ እዩ። ኣነ ንበዓል 
ቤተይ፡ ንህጻናት ደቀይ፡ ንወለደይ፡ 
ንኣሕዋተይን ንኣሓተይን አፍቅር። ካብ 
ኩላቶም ንዝመጽኣኒ ኸኣ፡ በብመንገዱ 
ፍቕሪ እቕበል። ኣነ ንዓበይቲ ዕዮታት ስነ 
ጥበብ ብፍላይ ድማ፡ ንቕብኣ አፍቅር። 
ብሓቂ ኣብ ህይወተይ ዓቢ መኽሰብ 
እዮም ዝፈጥሩለይ። ንሙዚቃ ብኹሉ 
ሸነካቱ አፍቅሮ — ብሙዚቃ እሕጐስ፡ 
ብሙዚቃ እበኪ። ኣብ ተፈጥሮ ዘለኒ 
ፍቕሪ ኣመና ልዑል እዩ። ንገለ ብሰብ 
እተሰርሑ ህንጻታትን ሓወልትታትን 
ከማን እምብዛ እየ ዘፍቅሮም።”
 ንስኻኸ?

“ንስለ ስራሕ ኣይትስራሕ። ንሓዋሩ “ንስለ ስራሕ ኣይትስራሕ። ንሓዋሩ 
ዘዅርዓካ ደኣ ስራሕ።” - ፖውል ዎከርዘዅርዓካ ደኣ ስራሕ።” - ፖውል ዎከር
“ዘይተመጣጠነ ጥዕና፡ ስራሕ፡ ፍቕርን “ዘይተመጣጠነ ጥዕና፡ ስራሕ፡ ፍቕርን 

ጸወታን ዘባል ህይወት ከም እተሕልፍ እዩ ጸወታን ዘባል ህይወት ከም እተሕልፍ እዩ 
ዝገብረካ።” - ሀንሪ ሙለርዝገብረካ።” - ሀንሪ ሙለር  
           ይቕጽል           ይቕጽል

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት  መደብ

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና  ስፖርት
12፡55 TECH  IN-SIGHT
13፡30 ዜና (ዓረብ)
13፡40 ገለብ ደሓን 
14፡20 FILM
15፡00 ህርመት
17፡00 ዜና (ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና (ዓረብ)
17፡45 ማእገር
19፡40 ቀስተ ድሕነት
20፡00 ዜና ትግረ
20፡15 መልሲ ኣብ መስመር 
21፡00 ዜና (ትግርኛ)
21፡25 መኣዝን ልምዓት
22፡00 ዜና (ዓረብ)
22፡15 ዘዋሪት ካሜራ
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
22፡40 ተኸታታሊት ፊልም                                                                                                                                              
         ቀለቤት ልቢ
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ 

ወረ/ነ/ሄር ኢዮብ ተስፉ ዘርእዝጊ፡ 
ተጸዋዕቲ ወረ/ነ/ር በየነ ዘሚኪኤል 
ገብርክርስቶስ፡ ክሲ ጉዳይ ምትሕልላፍ 
ስም ኮይኑ፡ ኣብ ማይ ተመናይ ዝርከብ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ 150 ት/ሜ 4 ክፍሊ 
ገዛ ሓደ ክሽነ፡ ሓደ ዓይኒ ምድሪ ዝተደኮነ 
ናብ ስም ወረስቲ ነ/ሄር ኢዮብ ተስፋዝጊ 
ይመሓላለፈልና ስለ ዝበሉ፣ ተጸዋዕቲ 
ባዕሎም ወይ ሕጋዊ ወኪሎም ን20/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ 
ጉዳዮም ኣብዘየለዉሉ ክርኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኣቶ ተመስገን ምስግና ስብሃቱ፡ ሓፍተይ 
ብስራት ምስግና ስብሃቱ ስለዝተሰውአት፡  
ቅድሚ መስዋእታ ብሂወት እንተከላ 
ማኪና ቁ. ሰሌዳ ER- 1-B-5223 ዓይነታ 
ቶዮታ ኮሮላ ዝኾነት፡ ከምኡ’ውን ኣብ 
ንግዳዊ ባንክ ኤርትራ ዘለዋ ሰለስተ 
ሕሳባት ቁ.ሕሳብ 803740 ጨንፈር ጎደና 
ሓርነት፡ ቁጽሪ ሕሳብ 0002.01.12398 
ብዶላር ኣመሪካ ኣብ ቁጽሪ ሕሳብ 
S/A 194424 ጨንፈር ዘርአይ ደረስ 
ዝርከብ ብለበዋ ዝገደፈትለይ ይጽደቐለይ 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ ን17/2/2023 

ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓጺና

ኣቶ ሓጐስ ገብረእግዚኣብሄርን ወ/ሮ 
መኣዛ ገብረክርስቶስ ሃብተሚካኤልን፡ 
ጓልና ኣበባ ሓጐስ ገብረእግዚኣብሄር 
ስለዝተሰወአት፡ ንሕና ወለዳ ጥራይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓደብዛገ

ወ/ሮ ዑቕባ ቦኽረ፡ በዓል-ቤተይ 
ገብረገርግስ ቀሺ ገረዝጊሄር ሃብተማርያም 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 11 ደቁ ከኣ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ከረን

ከሳሲት ወ/ሮ ፍካክት ግደ ዘርአ፡ ተኸሰስቲ 
ኣቶ ዑቕባይ ግደ፡ ኣቶ ገብራይ ግደ ዘርአ 
ንዓኹም ዝምልከት ናይ ካሕሳ ስቪላዊ 
ክሲ ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን9/2/22 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኹምኩ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 03 ከረን

ኣቶ መርሃዊ ኣሮን ዘርአ፡ ኣዴና ሄዋን 
ወልደሚካኤል ኣልመዶም ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ኣብ ቀዋምን 
ተንቀሳቓስን ንብረት ወራሲ ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 02 ከረን

ኣቶ ዮናስ ምስግና ገብረወልዲ፡ 
በዓልቲ ቤተይ ደሃብ ባርያጋብር ሃንስ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቀይ ድማ ኣብ ቀዋምን 
ተንቀሳቓስን ንብረት ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ 
ባረንቱ

ንሳልሳይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ

ሚኒስትሪ ቱሪዝም፡ ኣብ ኣስመራ ባጽዕን ንዝርከባ ሆቴላት መንግስቲ (እምባሶይራ/ሓማሴን፡ ንያላ፡ ሰንትራል ኣስመራ፡ ገርግሱም 
ቢች፡ ሬድ-ሲን ሰንትራል ሆቴል ባጽዕን)፡ ክሳብ 30/6/2023 ዝጸንሕ ቀረብ ደርሆ እንቋቑሖን ከቕርቡ ንዝኽእሉ ሕጋውያን 
ነጋዶ ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም
- ናይ 2020 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ናይ 2021 መረጋገጺ ካብ ዕዳ ናጻ
- መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ ብ c.p.o የትሕዝ
- ተጫራታይ ሃገራዊ ግቡኡ ዝፈጸመ ወይ ዘይምልከቶ ክኸውን ይግባእ
- ምልክታ ጨረታ ካብ ዝወጸሉ ግዜ ጀሚሩ ን5 መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ሰነድ ጨረታ (መግለጽን ዝምላእ ቅጥዕን) ኣብ ኣስመራ፡ 
ኣብ ደምበ ሰምበል (እንዳ ኮርያ) ዝርከብ ህንጻ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ቤ/ጽ ምም/ሆ/መንግስቲ፡ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ዘይምለስ 
ናቕፋ 50.00 (ሓምሳ) ብምኽፋል ክውሰድ ይከኣል።
-  ጨረታ ድሕሪ ምዕጻዉ ቀጺላ ኣብ ዘላ ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 10. 00 ቅ.ቀ ተሳተፍቲ ወይ ወኪል (ውሉድ፡ ወላዲ፡ 
በዓል/ቲ ቤት) ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ህንጻ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ቤ/ጽ ምም/ሆ/መንግስቲ ይኽፈት።
 - ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብምሉእ ይኹን ብኸፈል ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

                                     ሚኒስትሪ ቱሪዝም

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ 

ኮለጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጅን ማይ ነፍሒ ንቤት ጽሕፈቱ ዝጥቀመለን ሓተምትን 
መባዛሕትን ጽሑፋት ጽገና ዝገብሩ ትካላት ንኽልተ ዓመት ማለት ካብ 01/01/2023 
ክሳብ 31/12/24 ኣወዳዲሩ ከካሪ ስለ ዝደለየ፡ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም። 
ኩሎም ተጫረትቲ ትካላት ከማልእዎ ዘለዎም ፈቛሒታት 
1. ናይ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ፎቶ ኮፒ ታሴራን የቕርቡ። 
2. ተጫረትቲ ዘይምለስ 100 ናቕፋ ብምኽፋል ሰነድ ጨረታ ይወስዱ። 
3. ንመኽበሪ ጨረታ ዝኸውን 20,000.00 (ዕስራ ሽሕ) ናቕፋ ብሲ.ፒ.ኦ ኣስሪሖም 
የቕርቡ። 
4. ጨረታ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ጀሚሩ ንዓሰርተ (10) ተኸታተልቲ መዓልታት 
ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ 
ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኸቡሉ ይኽፈት። 
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ብምምጻእ ወይ ብቁጽሪ ስልኪ 08202691 
ብምድዋል ምውካስ ይከኣል። 
ትካልና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ጨረታ ናይ ምስራዝ 
መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ኮለጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጅን ማይ ነፍሒ

ብስም ዑቕባ ገብረመስቀል ገብረማርያም+2 ብቁ.መለለዪ ንብረት 1፡0054491/1 
ዝተመዝገበ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ገዛ ባንዳ 1A764 ፕሎት 291 ቁ.ፓርሰል/ዞን 
ASP00001966 ፓርሰል D ጎደና 764-1 ቁ.ገዛ 15 ዝርከብ ገዛ፣ ንብጽሒት 
ናይ ኣደይ በላይነሽ ገብረስላሴ ገብረመድህን፥ ብዘረጋገጽኩዎ ውርሲ መሰረት ናብ 
ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፥ 
ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ 
ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ካዳስተርን ይቕረብ።

ኣበባ የማነ ተኽለ
ብወኪል በየነ ነማርያም

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ 

1. ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ትካሉ ዝጥቀመሉ ማእከል ሓበሬታ ትሕቲ ቅርጺ ናይ ሰርቨርን ኔትወርክን ሓፈሻዊ ዝጥቀመሎም 
ስርዓታት (systems) ናይ ምጽጋንን ምምሕያሽን (Maintenance. Troubleshooting, Security, Updating and Upgrad-
ing) ኣገልግሎት፡ ከምኡ’ውን ናይ ዝጥቀመለን ኮምፕዩተራት ምንጋፍን ምጽራይን ምጽጋንን፡(ምንጋፍን ምጽራይን ኮምፕዩተራት 
ሓደ ግዜ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ) ንኽልተ ዓመት ኣገልግሎት ዝህቡ ተጫረትቲ ይዕድም።

2. ተጫረትቲ ንህልው ትሕቲ ቅርጺ ክድርዕ ወይ ናብ ዝማዕበለ ከሰጋግር ዝኽእል ሓደስቲ ኣገልግሎታትን (New Features) 
ንድፍታትን (New Designs) ምልላይ/ምትእትታው ከቕርቡ ይኽእሉ። ተዋሂቡ ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት ከምኡ’ውን ኣብ 
ትካልና ብምብጻሕ ዘድሊ ተወሳኺ ቴክኒካዊ ሓበሬታ ብምእካብ ናይቲ ክትህብዎ ትኽእሉ ኣገልግሎት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብኣካል 
ቀሪብኩም ክትወስዱ ትኽእሉ።

3. ንህልው ማእከል ሓበሬታ ዞባ ማእከል ከጎልብትን ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ከማዕብልን ዝኽእል ሓሳባት ምቕራብ፡ ብመንጽር 
ኣካዳምያዊ ብቕዓት፡ ተመኩሮታትን ድሕረ-ባይታን ኣቕረብቱን፡ ሓሳባዊ ንድፊ ክውንነቱን ርትዓውነት ዋግኡን፡ ትካልና ዝያዳ 
ግምት ከምዝህቦ ንሕብር።
ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ረቛሒታት፦
1. ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒን የቕርቡ፡
2. ናይ ዓመተ 2021/2022 ካብ ዕዳ ናጻ ወረቐት ምስክር ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን ናይ ዓመተ 2023 ዕዳ ምም/ዞባ ዝተኸፈለሉ 
ቅብሊትን የቕርቡ።
3. መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 30,000.00 (ሰላሳ ሽሕ) ብ c.p.o ወይ ብ cheque የትሕዙ፡
4. ተወዳደርቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታን ሰነድ ጨረታን ዝሓዘ ወረቐት ኣብ ትካልና 
ብምቕራብ 100.00 ናቕፋ ዘይምለስ ከፊሎም ይወስዱ፡
5. ተጫረትቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ብኮምፕዩተር ዝተጻሕፈ ኣሻማዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ዘርዚሮም ምስ ምሉእ መብርሂታቱ 
የቕርቡ፡
6. ተወዳደርቲ በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ሞያ ዘካየድዎ ተመኩሮታት ዘመልክት ናይ ስራሕ ብቕዓት ካብቲ ስራሕ ዘካየዱሉ ትካል 
ምስክር ወረቐት የቕርቡ፡
7. ተወዳደርቲ ሰነድ ጨረታ ብዝተዓሸገ ሰታሪት ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ክፍሊ ቁጽሪ 39 ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ የእትዉ።
ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ን12 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ኣብታ ትቕጽል ናይ ስራሕ 
መዓልቲ ሰዓት 9፡45 ቅ/ቀ ሳንዱቕ ጨረታ ይዕጾ። ኣብታ ዕለት ከኣ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ኣብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ምምሕዳርን 
ፋይናንስን ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኸቡሉ ሳንዱቕ ጨረታ ይኽፈት።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ፡ ብኸፈል ወይ ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ምልክታ ጨረታ

ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ንሓደ ዓመት (2023) ዘገልግሉ ስዒቦም ዝቐረቡ ዓይነታት ማለት
1. ስጋ ከቕርቡ ዝኽእሉ ሕጋውያን ነጋዶ ይዕድም
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም
- ናይ 2019 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድን መንነት ፎቶ ኮፒን
- ናይ 2021 Clearance ካብ ዕዳ ናጻ ምዃኖም ዘረጋግጽ
- ነፍስ ወከፍ ተጫራታይ መኽበሪ ጨረታ ዝኸውን 10,000 ናቕፋ ብ C.P.O የትሕዝ።
- ምልክታ ጨረታ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ንዓሰርተ ተኸታተልቲ መዓልታት ክፉት ኮይኑ ንጽባሒቱ ሰዓት 3፡30 
ድሕሪ ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋዊ ወኪላቶም ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ቤት/ጽ/ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ይኽፈት።
- መግለጽን ቅጥዕን ዝቐርብ ዝርዝራት ካብ ቤት/ጽ/ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚርኩም ክትወስዱ 
ትኽእሉ።

ሆቴል ኣስመራ ፓላስ

 ኣመልካቲት ትሕቲ ዕድመ ሰላም 
ኣድሓኖም፡ ገሊላ ኣድሓኖም ያቆብ 
ምባል ተሪፉ፡ ሰላም ኣድሓኖም ያቆብ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሽዕብ 
ሰውራ ዓዲ ዑመር ተሰነይ

ከሳሲ ሮቤል ተስፋይ ኣስገዶም፡ 
ተጸዋዒት ምስጋና ተኽልያ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ 
ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። 

እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሃይኮታ
ወ/ሮ ሳብሪን ኣድም ጣሃ፡ ኣቦይ ኣድም 
ጣሃ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ 25 ጥሪ 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.126

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ደሃይ ዙር ጋቦንደሃይ ዙር ጋቦንክልተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ 

ቀዳማይን ካልኣይን መድረኻት ምስ ቀዳሞት 

10 . . .
  

ዝሓለፈ ሰኑይ መጋረጃኡ ዝኸፈተ ዙር 

ጋቦን (ኣሚሳ ቦንጎ)፡ ትማሊ ሰሉስ ብናይ 

ካልኣይ መድረኽ ዕማሙ ኣብ ዝቐጸለሉ፡ 

ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ቶታል ኢነርጂስ - 

ጃይሶን ተሶን ተዓዊቱሉ።

  እዛ ካብ ‘ኦየም’ ተበጊሳ ኣብ ‘ሚትዚች’ 

ዝተዛዘመት ውድድር፡ 109 ኪሎ ሜትር 

ዝሸፈነት ኮይና፡ ካብተን ተሰሪዐን ዘለዋ 

ሸውዓተ መድረኻት እታ ዝሓጸረት እያ። 

ዝበዝሑ ተቐዳደምቲ፡ ግዜ ከይከሰሩ መዛዘሚ 

ሕንጻጽ ኣብ ዝበጽሑሉ ከኣ፡ ጆይሶን፡ ብ2 

ሰዓት 28 ደቒቕን 21 ካልኢትን ክዕወት ከሎ፡ 

ወዲ ሃገሩን ጋንታኡን ዝኾነ - ኢሚሊየን 

ጂያንኔርን ከምኡ’ውን ኣባል ክለብ ቢንጎያል 

ኣለክሳንደር ሳልቢን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም 

ኣትዮም። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ - 

ሄኖክ ምሉእብርሃንን ናትናኤል ብርሃነን ድማ፡ 

ራብዓይን ሻሙናይን ደረጃ ብምሓዝ ምስ 

ቀዳሞት 10 ኣትዮም። 

  ብዘይካ’ዚ፡ ዳዊት የማነ፡ ኤፍሬም 

ገብረሂወት፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነን ሜሮን 

ተሾመን፡ ግዜ ከይከሰሩ ብተኸታታሊ መበል 

39፡ 43፡ 45ን 46ን ደረጃ ሒዞም። ሚካኤል 

ሃብቶም ብወገኑ፡ 32 ካልኢት ድሒሩ 54 

ደረጃ ሒዙ። 

  ዛጊት ተኸይዱ ኣብ ዘሎ ክልተ 

መድረኻት፡ ብውህሉል ግዜ ተቐዳዳማይ 

ቶታል ኢነርጂስ - ጎፍረይ ሶኡፐ ብ5 ሰዓት 

28 ደቒቕን 37 ካልኢትን ኣብ ቅድሚት 

ይርከብ። ሄኖክን ኣኽሊሉን፡ ብ11 ካልኢት 

ተፈንቲቶም ሻውዓይን ሻሙናይን ክስርዑ 

እንከለዉ፡ ናትናኤል፡ ዳዊትን ኤፍሬምን ከኣ፡ 

13 ካልኢትን ድሒሮም መበል 11፡ 24ን 

25ን ተሰሪዖም ኣለዉ። ሜሮንን ሚካኤልን 

ከኣ፡ ብተኸታታሊ 1 ደቒቕን 27 ካልኢትን 

ከምኡ’ውን 2 ደቒቕን 1 ካልኢትን 

ተፈንቲቶም ኣብ መበል 35ን 40ን ደረጃ 

ይርከቡ።

  ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር - ሄኖክ፡ 

ካብቶም ብ48ን 47ን ነጥቢ ኣብ ቅድሚት 

ዘለዉ ፈረንሳውያን ተቐዳደምቲ - 

ኢምሊየንን ጃይሶንን ብሓንቲ ነጥቢ ድሒሩ 

ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡ ኣሎ። ናትናኤል፡ 

ብ34 ነጥቢ ሓሙሻይ ተሰሪዑ ናብ ሳልሳይ 

መድረኽ ከምርሕ እንከሎ፡ 3ን 2ን ነጥቢ 

ዘለዎም ዳዊትን ኤፍሬምን ድማ፡ 25ን 26 

ደረጃ ሒዞም ኣለዉ።

  ብተወሳኺ፡ ኣብ ውድድር ኣንበሳ 

ዓቐብ፡ ኣኽሊሉ ምስ መራሒ ዘሎ ኣንቶኒዮ 

ተመሳሳሊ ሓሙሽተ ነጥቢ ኣኪቡ ካልኣይ 

ተሰሪዑ ኣሎ። ኤፍሬም ብወገኑ፡ ብሰለስተ 

ነጥቢ ሻውዓይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። 

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ናይ መንእሰያት ቅልስ፡ ሄኖክን 

ኣኽሊሉን - ካብቲ ብ5 ሰዓት፡ 28 ደቒቕን 44 

ካልኢትን መራሒ ዘሎ - ሉዊስ፡ ብኣርባዕተ 

ካልኢት ጥራይ ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን 

ተሰሪዖም ኣለዉ። ኤፍሬም ከኣ፡ ብሽዱሽተ 

ካልኢት መበል 11 ይርከብ። ብጋንታ ደረጃ 

ቶታል ኢነርጂስ ብ16 ሰዓት፡ 26 ደቒቕን 30 

ካልኢትን ክትመርሕ እንከላ፡ ክለብ ቢንጎያልን 

ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ከኣ፡ ግዜ ከይከሰራ 

ይስዕባኣ ኣለዋ። 

  እዞም ብባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበት 

ማልያ ለቢሶም ዝወዳደሩ ዘለዉ ተቐዳደምቲ፡ 

ኣብ ቀዳማይ መድረኽ፥ ሄኖክ - ራብዓይ፡ 

ናትናኤል - ሻዱሻይ፡ ዳዊት - 18፡ ኤፍሬም - 

19፡ ኣኽሊሉ - 25፡ ሜሮን 39፡ ሚካኤል ከኣ 

40 ደረጃ ምሓዞም ይፍለጥ። 

  እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ እዚ ውድድር፡ 

ሎሚ ኣብ ናይ ሳልሳይ መድረኽ ዕማሙ፡ ካብ 

‘ላባምባ’ ተበጊሱ ኣብ ‘ሞኡላ’ ብዝዛዘም ናይ 

123 ኪሎ-ሜትር ቀጺሉ ክውዕል እዩ።

ውድድር ባይታ ተኒስ ቀጺሉውድድር ባይታ ተኒስ ቀጺሉ
ውድድር ባይታ ተኒስ ዞባ ማእከል፡ ዝሓለፈ 

ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ክለብ ቤት ገርጊሽን 

ደምበ ሰምበልን ብናይ ፍርቂ ፍጻመ፡ ፍጻመን 

ናይ ደረጃን ቀጺሉ ውዒሉ። 

  ቀዳም፡ ኣብ ዝነበረ ናይ ፍርቂ ፍጻመ 

ጸወታ ትሕቲ 14 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ፡ 

ኣቢጋይል ሚኪኤለ (ቤ/ገ) ንሮዳ እንድርያስ 

(ደ/ሰ) ከምኡ’ውን ሻሎም ኣሚነ (ደ/ሰ) 

ንምስጋና ተስፋገርጊሽ (ቤ/ገ) ብተመሳሳሊ 

9ብ5 ሰዒረናአን። ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ 

ተባዕትዮ ከኣ፡ እፎይታ ግርማይ (ቤ/ገ) ንናሄር 

ተኽልኣብ (ቤ/ገ) 9ብ5 ስዒርዎ።

  ትሕቲ 16 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ፡ ሳሮን 

ልኡል (ደ/ሰ) ንሰምሃር መንግስትኣብ (ደ/ሰ) 

ብድምር 2ብ0 ከተሰንፋ ከላ፡ ኣብ ናይ ደቂ 

ተባዕተዮ ከኣ፡ ኤታን ኣርኣያ (ደ/ሰ) ንቶማስ 

ዓወት (ቤ/ገ) ብድምር 2ብ1 ብምስዓር ናብ 

ፍጻመ ሰጊሩ። ኣብ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት 

ደቂ ኣንስትዮ ምስጋና ኣስመላሽ  (ደ/ሰ)ን ህያብ 

ተስፋገርጊሽ (ቤ/ገ) ብድምር 2ብ0 ኣሰኒፋታ። 

  ብዘይካ’ዚ፡ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ዘካየደት ክሊ 

ዕድመ 19 ክሳብ 35 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ፡ 

ዩኤል አብርሃም ንዮናታን ተስፋገርግሽ 

ብድምር 2ብ0 ክስዕሮ እንከሎ፡ ናይ ፍጻመ 

ጸወታ ዘካየዱ ትሕቲ 10 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ 

ከኣ፡ ቅዱስ ሰለሙን (ቤ/ገ) ንዩኤል ግርማይ 

(ቤ/ገ) 2ብ1 ተዓዊቱሉ። ንደረጃ ካብ ዝተጻወቱ 

ድማ፡ ሳሚኤል ኣስመሮም (ደ/ሰ) ንዮናቢ 

ኤፍሬም (ደ/ሰ) 2ብ0 ሰዒርዎ። በዚ ድማ፡ 

ዩኤል ግርማይ( ቤ/ገ)፡ ቅዱስ ሰለሙን (ቤ/ገ) 

ሳሚኤል አስመሮም (ደ/ሰ) ዕዉታት ብምዃን 

ውድድሮም ዛዚሞም።

  ናይ ደረጃ ጸወታ ካብ ዘካየዳ ናይ ትሕቲ 

10 ዓመት ደቂ አንስትዮ፡ ቢታንያ ሙሴ 

(ቤ/ገ) ንብሂል ሲና (ደ/ሰ) ፎርፌ (15-0) (15-

0) ብምስዓራ፡ ሳልሰይቲ ኮይና። ብዘይካ’ዚ፡ ናይ 

ፍጻመ ጸወታ ካብ ዘካየዳ ናይ ትሕቲ 12 

ዓመት ደቂ አንስትዮ፡ ኣርያም ተኽለሃይማኖት 

(ቤ/ገ) ንሉድ ኣልኣዛር (ቤ/ገ) 7ብ1 ስዒራታ። 

ንደረጃ ከኣ፡ ሄራን ሚኪኤለ (ቤ/ገ) ንስየ ተኽለ 

(ደ/ሰ) ፎርፌ ( 7-0) ስዒራታ። 

  ኣብ ናይ ትሕቲ 12 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ፡ 

ማቲያስ ኣማኒኤል (ቤ/ገ) ንላሜክ ስምኦን (ደ/ሰ) 

ፎርፌ (7-0) ብምስዓር፡ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። 

ኣብ ናይ ትሕቲ 14 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ 

እፎይታ ግርማይ (ቤ/ገ) ንናሆር ኣሚንኣብ 

(ቤ/ገ) 9ብ5 ብምስዓር ቀዳማይ ክኸውን 

እንከሎ፡ ንደረጃ ከኣ፡ ናሄር ተኽለኣብ (ቤ/ገ) 

ንኦቤድ ንኣምን (ደ/ሰ) 9ብ7 ብምስዓር ሳልሳይ 

ደረጃ ሒዙ። 

  ኣብ ናይ ትሕቲ 16 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ፡ 

ኤታን ኣርኣያ (ደ/ሰ) ንሳልም ዓብደልዋስዕ (ቤ/ገ) 

ፎርፌ (6-0) (6=0) ብምርታዕ ሳልሳይ ኮይኑ 

ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ 

ኣንስትዮ፡ ሶልያና ቴድሮሰ (ቤ/ገ) ንሰምሃር 

መንግስትኣብ ብድምር 2ብ1 ብምስዓራ 

ሳልሰይቲ ወጺኣ። ኣብ ናይ ትሕቲ 18 

ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ድማ፡ ህያብ ተስፋገርግሽ 

ንኤልሞዳም ሙሴ ብድምር ክልተ ሴት 2ብ0 

ብምስዓር ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ። 

  እዚ ውድድር፡ ዝመጽእ ሰሙን ብናይ 

ፍጻመ ጸወታ ክቕጽል ምዃኑ ህዝባዊ ርክባት 

ናይ’ቲ ፈደረሽን ሓቢሩ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ

ኵዕሶ ሰኪዐት ራብዓይ ዲቪዥን

ትንሳኤ - ኣሰር 8፡00 ቅ.ቀ

ኤይ.ኤስ.ኤ2 - ንስሪ 9፡00 ቅ.ቀ

ኤይ.ኤስ.ኤም1 - ትንሳኤ 10፡00 ቅ.ቀ

ደንደን - ተስፋ 11፡00 ቅ.ቀ

ካራባኦ ካፕ 

ኖቲንግሃም - ማን ዩናይትድ 11፡00 

ምሸት

ባየር ሙኒክ፡ ንዓላሚ ሓለውቲ ልዳታ ሰጒጓባየር ሙኒክ፡ ንዓላሚ ሓለውቲ ልዳታ ሰጒጓ

ተወሳኺተወሳኺ

ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ፡ ንኣሰልጣኒ 

ሓላዊ ልዳታ ማኑየር ኑየር ዝዀነ - ቶኒ 

ታፕሎቪች፡ ኣብ መንጎ ኣሰልጠንቲ ዝግበር 

ዕላላት ናብ ተጻወትቲ የዝሩቝ ምንባሩ ድሕሪ 

ምርግጋጻ፡ ካብ ስርሑ ከምዘባረረቶ ቢልድ 

ዝተባህለት ጋዜጣ ናይ’ታ ሃገር ሓቢራ።

  ታፓሎቪች፡ ንሓላዊ ማዕጾ ኑየር ቀንዲ 

ዓርኩ ኮይኑ፡ ኣብ መርዓኡ ዓርኪ ርእሲ ምንባሩ 

ይግለጽ። ካብ 2011 ጀሚሩ መዝነት ምስልጣን 

ሓለውቲ ማዕጾ ናይ’ዛ ጋንታ ዝተረከበ - ቶኒ፡ 

ንኑየር ሓደ ካብ ዝበለጹ ሓለውቲ ልዳት 

ክኸውን ከምዘማእዘኖ ይሕበር። ይዅን 

እምበር፡ ክንዮ እዚ ጥቡቕ ርክብ፡ ቶኒ፡ ስታፍ 

ናይ’ዛ ጋንታ ዝተመያየጥሉ ጉዳያት ናብዚ 

ተጻዋታይ የልሕኾ ምንባሩ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።

  ባየር ሙኒክ፡ ንምብራር እዚ ዓላሚ 

ኣመልኪታ፡ “ኣብ ኣገባብ ኣሰራርሓና ዘሎ 

ፍልልይ ንምጽባብ” ብምባል እያ ገሊጻቶ። 

እንተኾነ፡ ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብ መንጎ 

ቶኒን ዓላሚ ናይዛ ጋንታ - ጁሊያን ነግለስማንን 

ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ዘይምርድዳእ እዩ፡ ንቶኒ 

ግዳይ ምብራር ገይሩዎ ዘሎ። ነግለስማን፡ 

ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ምስ መሳርሕቱ 

ዝገብሮ ዝነበረ ዝርርብ፡ ብመንገዲ ቶኒ ናብ 

ኑየር፡ ድሒሩ ኸኣ ናብቶም ዝተረፉ ተጻወትቲ 

ይመሓላለፍ ከምዝነበረ ድሕሪ ምፍላጡ እዩ፡ 

ምስ ቶኒ ዝምድናኦም ሻሕኪሩ - ብመሰረት 

ጋዜጣ ቢልድ። በዚ ድማ፡ ባየር ሙኒክ፡ ትማሊ 

- ንቶኒ ጽቡቕ ዕድል ብምምናይ መዝነቱ 

መንጢላቶ ኣላ። ቶኒ፡ ባየር ሙኒክ 10 ናይ 

ቡንደስሊጋ፡ ክልተ ናይ ሻምፕዮንስ ሊግን 

ሓምሽተ ናይ ጀርመን ዋንጫን ክትዓትር ከላ፡ 

ዓላሚ ሓለውቲ ልዳት ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ። 

  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ማኑየር ኑየር፡ ነዚ 

“ጀማሪ ዘመናዊ ስልጠና ሓለውቲ ልዳት” 

ዝበሎ ዓላሚኡ፡ ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ንኽበጽሕ 

ከምዝሓገዞ ብምግላጽ፡ ሰናይ ተመንዩሉ ኣሎ። 

ተመሃራይ ናይ’ዚ ኣሰልጣኒ ዝኾነ - ኑየር፡ 

ድሕሪ ዋንጫ ዓለም፡ ኣብ ምንሽርታት በረድ 

ድሕሪ ዘጋጠሞ ናይ እግሪ መስበርቲ፡ ነዛ ፍርቂ 

በጺሓ ዘላ ዓመተ-ስፖርት ክኸስራ ምዃኑ 

ብኣጋኡ ተገሚቱ ኣሎ።

* ከይላን ምባፐ፡ ጋንታኡ ፒኤስጂ ሰኑይ 

ምሸት ንፓይስ ደ ካሰል 7ብ0 ኣብ ዝሰዓረትሉ 

ጸወታ፡ ሓሙሸተ ሸቶታት ብምቑጻር “ኣብ 

ታሪኽ ናይ’ዛ ጋንታ ሓሙሽተ ሸቶታት 

ዘመዝገበ ፈላማይ ተጻዋታይ” ዝብል ክብሪ 

ረኺቡ። ፒኤስጂ፡ ነዛ ኣብ ሻድሻይ ዲቪዥን 

እትጻወት ጋንታ፡ ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራይ ሰለስተ 

ካብ ምባፐ ሓንቲ ከኣ ካብ ነይማር ሸቶታት 

ብምቝጻር - 4ብ0 መሪሓታ ወጺኣ። ኣብ 

ካልኣይ እብረ፡ ምባፐ፡ ክልተ ክውስኽ ከሎ፡ 

ካርሎስ ሶላር ከኣ ሓንቲ ሸቶ ብምምዝጋብ፡ 

ስሙ ኣብ ዝርዝር ኣመዝገብቲ ኣስፊሩ። 

ፒኤስጂ፡ በዚ ውጽኢት ተሓጊዛ፡ ናብ ዙር 16 

ዋንጫ ፈረንሳ ሓሊፋ ኣላ።

* ብመሰረት ጋዜጣ ኤል ሙንዶ፡ ክሪስትያኖ 

ሮናልዶ፡ ዝሓለፈ ክረምቲ ንወኪሉ ዝነበረ - 

ጆርጅ መንደዝ፡ ‘ናብ ባየር ሙኒክ ወይ ናብ 

ቸልሲ ከተሰጋግረኒ እንተዘይ ክኢልካ፡ ርክብና 

ከብቅዕ እዩ ኢልዎ ነይሩ’ ክትብል ኣብ ዓምዳ 

ኣስፊራ። ‘ሮናልዶ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ክረምቲ፡ 

ናብ ሻምፕዮንስ ሊግ እትሳተፍ ክለብ ክሰጋገር 

ብምድላይ እዩ፡ ደንጕዩ ናብ ክለቡ ማን 

ዩናይትድ ተጸምቢሩ’ ዝብል ወረ ከምዝነበረ 

ይዝከር። ኣብቲ ናይ ምስግጋር እዋን ከኣ፡ 

ብመንገዲ ወኪሉ፡ ናብ ባየርን ቸልሲን ክሰጋገር 

ፈቲኑ ከምዘይሰለጦ ይግለጽ። ይዅን እምበር፡ 

ሮናልዶ፡ ምስ ጋዜጠኛ ፕሪስ ሞርጋን ኣብ ዝገበሮ 

ቃለ-ምልልስ፡ ንዝኾነት ጋንታ ከምዘይሓተተ፡ 

ናብ ዩናይትድ ደንጕዩ ዝተጸምበረሉ ምኽንያት 

ከኣ፡ ጓሉ ስለዝሓመመት ምዃኑ ኣነጺሩ እዩ። 

እንተ በዚ እንተ በቲ ግን፡ ምስቲ ናይ ኣስታት 

20 ዓመታት ወኪሉ ካብ ምፍልላይ ዓዲ 

ኣይወዓለን። ብዘይካ’ዚ፡ ኣባልገ ወዲ ሮናልዶ 

ምዃኑ ዝግለጽ - መንደዝ፡ ሮናልዶ፡ ምስ 

ሞርጋን ቃል-መሕትት ምግባሩ እውን ሕጉስ 

ከምዘይኮነ እዩ ዝዝረብ።

* ኣብ መስርሕ ምስግጋር ተጻወትቲ 

ብዝገበረቶ ብልሽውና ተኸሲሳ 15 ነጥቢ 

ዝተቘርጻ ጁቬንቱስ፡ እዚ መቕጻዕቲ’ዚ፡ ነቶም 

ኣብቲ እዋን’ቲ ማልያኣ ዝለበሱ 23 ተጻወትቲ 

እውን ክጸልዎም ከምዝኽእል ተኣሚቱ። 

እዞም ክቕጽዑ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ 

23 ተጻወትቲ፡ ከም - ሮናልዶ፡ ክሉሰቭስኪ፡ 

ቤንታኩር፡ ቡፎን፡ ቸሊኒ፡ ከዲራ፡ ራምሲ፡ 

ራቢያትን ካልኦትን እዮም። ከም ጸብጻብ 

ምንጪታት ኢጣልያ፡ ሮናልዶ፡ 20 ሚልዮን 

ዩሮ ዕዳ ከምዘለዎ ክሕበር ከሎ፡ እዚ ድማ፡ 

ካብቲ ዘፈረምዎ ግና ከኣ ዘይሰደድዎ ሰነድ 

መሰረት ብምግባር ዝተረኽበ እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ 

እዚ መቕጻዕቲ ናብዞም ተጻወትቲ እንተደኣ 

ወሪዱ፡ ቶተንሃም፡ ንክሉሰቩስኪን ቤንታኩርን 

(ኣብዚ እዋን’ዚ ምስኣ ስለዘለዉ) ክትከስሮም 

ብምዃና ክትህሰ ትኽእል እያ። ቶተንሃም፡ 

ኣብቲ እዋን ዳይረክተር ጁቬ ዝነበረ ኣብዚ 

እዋን ግና ዳይረክተራ ዘሎ ፋብዮ ፓረቲች 

ንኽልተ ዓመትን ፈረቓን ብምቕጻዑ ከሲራቶ 

ከምዘላ ይፍለጥ።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ

ኣመሪካ - ብመጥቃዕቲ ብረት ሸውዓተ ሰባት ተቐቲሎምኣብ ክፍለ-ሃገር ካሊፎርኒያ - ሕ.መ.ኣመሪካ፡ 
ዝሓለፈ ሰኑይ ምሸት ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ 
ሰላማውያን ሰባት ብዝኸፈቶ ናይ ኣልማማ 
ተዂሲ፡ ሸውዓተ ሰባት ከምእተቐትሉ 
ተገሊጹ።
ሰብ-መዚ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝሃቡዎ 

ሓበሬታ፡ እዚ ዝሓለፈ ሰኑይ ምሸት 
ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፈኲስ ብረት፡ ኣብ 
ወደባዊት ከተማ ሃልፍ-ሙን በይ (ካብ ከተማ 
ሳንፍራንሲስኮ 50 ኪሎ-ሜተር ንደቡብ) 
ከምእተፈጸመ፡ ፈጻሚኡ ድማ ዣኦ ቹንሊ 
ዝተባህለ ወዲ 67 ዓመት ነባሪ ናይ’ቲ ከባቢ 
ምዃኑ ገሊጾም።
እቲ ጥርጡር ነቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ 

ምፍጻሙ፡ ክልተ ሰዓታት ጸኒሑ ኣብቲ 
ከባቢ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ኢዱ 
ከምዝሃበን፡ ሓውሲ ኣውቶማቲክ ሽጉጥ 

ሒዙ ከምዝጸንሐን እውን፡ እቶም ሰብ-መዚ 
ወሲኾም ሓቢሮም።

ብመሰረት’ቶም ሰብ-መዚ፡ ኣርባዕተ 
ካብ’ቶም ግዳያት፡ ኣብ ሕርሻ ቃንጥሻ፡ 
እቶም ዝተረፉ ሰለስተ ድማ - ኣብ ከባቢ’ቲ 
ሕርሻ ኣብ ዝርከብ ምውፋር ናይ ጽዕነት 
መካይን እናሰርሑ እንከለዉ እዮም 
ተቐቲሎም።
እቲ ዕጡቕ ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽሞ 

ዝደፋፍኦ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ገና 
ኣይተፈልጠን ዘሎ።
ፖሊስ ናይታ ከተማ፡ ኣብቲ መጥቃዕቲ 

ብኸቢድ ዝቖሰለ ሻሙናይ ሰብ ከምዘሎን፡ 
ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቡ ጽዑቕ ሕክምናዊ 
ክንክን ይግበረሉ ምህላዉን ገሊጹ።

ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካሊፎርኒያ ተመሳሳሊ 
መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ። ሻቡ፡ ኣብታ 
ክፍለ-ሃገር ኣብ እትርከብ ሞንተሪ ፓርክ 
ዝተባህለት ከተማ፡ ሓድሽ ዓመተ-ወርሒ 
(ሓድሽ ዓመቶም) ኣብ ዝጽምብሉ ዝነበሩ 
ኤስያውያን-ኣመሪካውያን ሓደ ዕጡቕ 
ብዝተኸፈቶ ተዂሲ፡ 11 ሰባት እዮም 
ተቐቲሎም።
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ኣመሪካ ዘሎ ዋንነት 

ብሕታዊ ብረት ዘፍቅድ ሕጊ፡ ኣብታ ሃገር 
ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብረት ክፍጸምን ከም 
ሳዕቤኑ ህይወት ብዙሓት ሰባት ክጠፍእን 
ምርኣይ ልሙድ ኰይኑ ምህላዉ፡ በዚ 
ምኽንያት - እታ ሃገር ንዜጋታታ ይኹኑ 
ንስደተኛታት ጸጥታዊ ዉሕስነት ዝጐደላ 
ኰይና ምህላዋ ሓያሎ ክኢላታት ይገልጹ።

“ኣብ ብራዚል፡ ኣብ ልዕሊ ደቀ’ባት ጃምላዊ ህልቂት ተፈጺሙ” ፕረዚደንት ሉላ
ኣብ ብራዚል - ብጃይር ቦልሶናሮ ዝምራሕ 

መንግስቲ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ 
እዋን፡ ኣብ ልዕሊ ደቀ’ባት (መበቆላውያን) 
ህዝብታት ‘ጃምላዊ ህልቂት’ ከምእተፈጸመ፡ 
ፕረዚደንት’ታ ሃገር ሉላ ዳ ሲልቫ ከሲሱ።
እቲ ፕረዚደንት ነቲ ክሲ ዘስመዐ፡ 

ብሕጽረት መግብን ብከላ ማይን ንዝተሃስዩ  
ደቀ’ባት ሕብረተ-ሰብ ብራዚል ኣብ 

ዝበጽሓሉ እዋን እዩ።
ኣብቲ ንብራዚል ምስ ቨነዙዌላ ዘዳውባ 

ከባቢታት፡ ብሰንኪ ሰፊሕ ምብራስ 
ኣግራብን ንጥፈታት ዕደና ወርቂን፡ ኣብ 
ልዕሊ ህዝብታት ‘ያኖማሚ’ ከቢድ ሰብኣዊ 
ቅልውላው ከምእተኸስተ ምንጭታት 
ብራዚል ይገልጹ።
ናብቲ ቦታ ዝበጽሐ ፕረዚደንት ሉላ 

ዳ ሲልቫ ፡ ብዙሓት ቈልዑ ብሕጽረት 
ዝተመጣጠነ መግቢ  ይሳቐዩን ብኣሚኢት 
ዝቚጸሩ ቁልዑ ብጥሜትን ሕማምን 
ይሞቱን ከምዘለዉ ኣገንዚቡ። ብሰንኪ’ቲ 
ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ድማ፡ ኣብቲ ከባቢ 
ህጽጹ ናይ ሓደጋ ድንጋገ ክትግበር ኣዊጁ 
ኣሎ።
ብዓጸቦ ዝተጠቕዑ 16 ህጻናት፡ ብትእዛዝ 

ናይቲ ፕረዚደንት ምዕቡል ሕክምናዊ 

ረድኤት ናብ ዝረኽብሉ ቦታ ክግዕዙ 
ከምእተገብረ ዝጠቐሱ ምንጭታት፡ ኣብቲ 
ከባቢ ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህብ 
ተንቀሳቓሲ ሆስፒታል ክትከል እቲ 
ፕረዚደንት መምርሒ ከምዝሃበ ገሊጾም።
ኣቐዲሙ ኣብ ብራዚል ስልጣን ሒዙ 

ዝነበረ የማናዊ መርገጺ ዝኽተል ፕረዚደንት 
ነበር ጃይር ቦልሶናሮ፡ ንጫካታት ኣማዞንን 
ነቶም ኣብኡ ዝነብሩ ደቀ’ባት ሕብረተሰብን 

ኣብ ምዕናው ይሰርሕ ከምዝነበረ እዩ በዚ 
ጸጋማዊ መርገጺ ዝኽተል ሓዲሽ መንግስቲ 
ብራዚል ዝኽሰስ ዘሎ።
ኣብ’ቲ ፍሉይ ክንክን ክግበረሉ ተሓጺሩ 

ዝርከብ ክሊ ዮኖማሚ ዝተባህለ ክፋል 
ጫካታት ኣማዞን፡ ብጥንታዊ ኣገባብ 
መነባብሮ ሃድንን ሕርሻን ዝነብሩ ኣስታት 
28 ሽሕ ደቀ’ባት ከምዘለው፡ ቍጽሮም 
ብቐጻሊ እናነከየ ይመጽእ ምህላዉ ጸብጻባት 
ብራዚል የመልክቱ።

ጃፓን ብዋሕዲ መጠነ-ወሊድ ትሳቐ
ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ፋሚዮ ኪሺዳ፡ 

ኣብ ሃገሩ ተኸሲቱ ዘሎ ምንካይ መጠነ-
ወሊድ ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ 
ኣጠንቂቑ።
ጃፓን ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚራ 

ብምንቊልቋል መጠነ-ወሊድ ክትሳቐ 
ከምዝጸንሐት ዝገለጸ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ 
ኣብዚ እዋን’ዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዘተሓሳስብ 
ደረጃ ከምዝበጽሐ ኣነጺሩ።
ካብ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣትሒዙ 

ኣብ ጃፓንን ጐረባብታን ብዝሒ ኣረጋውያን 
እናወሰኸ ክመጽእ እንከሎ፡ ብኣንጻሩ መጠነ-
ወሊድ እናኣንቈልቈለ ምምጻኡ ምንጭታት 
ናይ’ቲ ከባቢ ይሕብሩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኪሺዳ ነዚ ኣመልኪቱ 

ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ብሰንኪ ውሑድ መጠን 
ወሊድ፡ “ ከም ሕብረተ-ሰብ ክንቅጽልን 
ከይንቕጽልን ኣብ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ 
ወዲቕና ኣለና” ኢሉ። እታ ሃገር ቈልዑ 
ዘሰስን ፖሊሲ ክትሕንጽጽ ከምዘድልያ 
ድማ ኣስሚሩሉ። 

በዚ ዘሎ ኣካዪዳ እንተደኣ ቀጺሉ፡ ጃፓን 
እቲ ኣብ 2017 ዝነበረ 128 ሚልዮን 
ብዝሒ ህዝባ - ኣብ መወዳእታ ናይ’ዚ 
ሒዝናዮ ዘለና ክፍለ-ዘመን ናብ 53 ሚልዮን 
ከምዘንቈልቁል እዮም መጽናዕትታት 
ዘገንዝቡ።
ኣብ ጃፓን ዘሎ ክብሪ መነባብሮ፡ ደቂ-

ኣንስትዮ ብስራሕ ምጽማደን፡ መከላኸሊ 
ጥንሲ ምስፍሕፋሑ፡ ስድራቤታት ውሱን 
ቁጽሪ ቈልዑ ከዕብያ ምድላየን. . . ወዘተ፡ 
ካብ’ቲ መጠነ ወሊድ ጃፓን ዝንክየሉ ዘሎ 
ጠንቅታት ምዃኑ ይንገር።
ጃፓን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ትኽተሎ 

ፖሊሲ እውን፡ እታ ሃገር ዋሕዲ ዓያዪ 
ጉልበት ንኸጋጥማ ሓደ ምኽንያት 
ከምዝኾነ እዩ ዝግለጽ።
ዝሓለፈ ቅንያት፡ ኣብ ጐረቤት ጃፓን 

ዝኾነት ቻይና እውን፡ ተመሳሳሊ ናይ 
መጠነ-ወሊድ ምንካይ ተርእዮ ኣጋጢሙ 
ከምዘሎ ተሓቢሩ ነይሩ።

ፕረዚደንት ቱርኪ፡ ንሽወደን ተስፋ ዘቝረጸ መግለጺ ሂቡ
ፕረዚደንት ቱርኪ - ረሲፕ ጣይፕ 

ኤርዶጋን፡ ሽወደን ኣባል ወተሃደራዊ 
ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ) ንምዃን 
ኣቕሪባቶ ዘላ ወግዓዊ ሕቶ፡ ቱርኪ ፈጺማ 
ከምዘይትድግፎ ኣፍሊጡ።
እቲ ፕረዚደንት ነዚ ዝገልጽ ዘሎ፡ ኣብ 

ስቶክሆልም - ርእሰ-ከተማ ሽወደን ኣንጻር 
ቱርኪን እስልምናን ዝቐንዐ ናይ ተቓውሞ 
ሰልፊ ድሕሪ ምክያዱ እዩ። 
ሽወደን፡ ሩስያ ‘ፍሉይ ስርሒት’ ዝበለቶ 

ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ዩክሬን ከተካይድ 
ድሕሪ ምጅማራ እያ - ምስቲ ኪዳን 
ንምጽንባር ሕቶ ኣቕሪባ። 
እንተዀነ፡ ሕቶኣ ተቐባልነት ክረክብ 

እንተዀይኑ፡ ናይ ቱርኪ ደገፍ ግድን 
ክትረክብ ከምዘለዋ እዩ ዝግለጽ።
ኣብ’ዚ ወርሒ እዚ፡ ኩርዳውያን 

ተቓወምቲ ኣብ ኣፍ-ደገ ናይ’ቲ ኣብ 
ከተማ ስቶክህልም ዝርከብ ኢምባሲ ቱርኪ፡ 
ብምስሊ ፕረዚደንት ኤርዶጋን ዘዳለዉዎ 
ባምቡላ፡ ብገመድ ኣሲሮም ኣብ በሪኽ ቦታ 
ቁልቁል ኣፉ ጠልጠል እናኣበሉዎ ዘርኢ 

ቪድዮ ድሕሪ ምዝርጋሑ፡ ቱርኪ ነቲ 
ፍጻሜ ብትሪ ክትኩንኖ ተሰሚዓ።
በቲ ኵነታት ዝተቘጥዐ ፕረዚደንት 

ኤርዶጋን ድማ፡ “ሽወደን ኣባል ኔቶ 
ንምዃን ኣብ እትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲያዊ 
ጻዕሪ፡ ካባና ቅንጣብ እውን ትዅን ደገፍ 
ክትጽበ ከምዘይብላ ከነፍልጣ ንደሊ” ክብል 
ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣነጺሩ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን - 

ቱቢያስ ቢልስትራም ድማ፡ ንመግለጺ 
ኤርዶጋን ግብረ-መልሲ ቅድሚ ምሃቡ፡ 
እቲ ፕረዚደንት ኣብ ጉዳይ ሕቶ ኣባልነት 

ሽወደን ዝሃቦ መግለጺ እንታይ ዘስምዕ 
ምዃኑ ብንጹር ክርድኦ ከምዝደሊ ገሊጹ 
ኣሎ።
ኣስዒቡ ድማ፡ ሽወደን ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ 

መንጎኣን ፊንላንድን ቱርኪን ዝተበጽሐ - 
ናብ ኔቶ ናይ ምጽንባር መስርሕ ዘቀላጥፍ 
ስምምዕ ከምእተኽብሮ ኣፍሊጡ።
ድሕሪ’ቲ ኣብ ስቶክሆልም ዝተኻየደ 

ብብዙሓት ወገናት ዓለምና ዝተዀነነ 
ተቓውሞ፡ ቱርኪ - ነቲ ሚኒስተር ምክልኻል 
ሽወደን ኣብ ኣንካራ ከካይዶ ወጢኑ ዝነበረ 
ምብጻሕ ከምዝሰረዘቶ ገሊጻ።

ኡጋንዳ ነዳዲ ክትዕድን ጀሚራ
ኡጋንዳ፡ ብወግዒ ነዳዲ ክትዕድን 

ከምዝጀመረት ኣፍሊጣ። መንግስታውያን 
ምንጭታት ካምፓላ ከምዝሓበሩዎ፡ እቲ ናይ 
ፈለማ ፍርያት ዕደና ነዳዲ፡ ትማሊ ሰሉስ እዩ 
ወጺኡ።
ኡጋንዳ ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ንጥፈታት 

ዕደና ተካይድ ከምዘላ፡ ኣብ 2025 - መዓልታዊ 
ብኣሽሓት ዝቚጸር በራሚል ነዳዲ ናብ ዕዳጋ 
ንምቕራብ ትሰርሕ ምህላዋ ትገልጽ።
እታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር፡ ቅድሚ 

20 ዓመት ኣብ መሬታ ብዝሒ ዘለዎ ዕቚር 
ጸጋታት ነዳዲ ከምዝረኸበት፡ እንተዀነ 
ዛጊት፡ ብሰንኪ ሕጽረት መሳለጥያታት ኣብ 
ንጥፈታት ዕደና ተደናጒያ ምጽንሓ ትገልጽ።
ሰብ መዚ’ታ ሃገር ከምዝሓበሩዎ፡ ካብቲ 

‘ኪንግፊሸር’ ዝተባህለ ብመንግስቲ ዝካየድ 

ቦታ ዕደና፡ ናይ ፈለማ ፍርያት ነዳዲ ክወጽእ 
ጀሚሩ ኣሎ። “ኣብ ቍጠባ’ታ ሃገር ዓቢ 
ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ” ክብሉ ድማ እቶም 
ሰብ-መዚ ተዛሪቦም።
ኣብ ኡጋንዳ ንጥፈታት ዕደና ዘካይዳ ዘለዋ 

ኩባንያታት - ናይ ቻይና ‘ክኑክ’ን ናይ ፈረንሳ 

‘ቶታል ኤነርጂን፡ ድሕሪ ክልተ ዓመት እታ 
ሃገር መዓልታዊ 230 ሽሕ በርሚል ነዳዲ ናብ 
ዕዳጋ ከምእትልእኽ ይእምታ።
ኡጋንዳ ክሳብ 6.5 ቢልዮን በርሚል ዝግመት 

ዕቑር ሃብቲ ነዳዲ ከምዘለዋ፡ ካብ’ዚ እቲ 1.4 
ቢልዮን በርሚል ብዕደና ክወጽእ ከምዝኽእል 
መጽናዕትታት ይሕብሩ።
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