
   መበል 32 ዓመት ቁ.127                   ሓሙስ 26 ጥሪ 2023          ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ሕብረተሰባት ሕብረተሰባት 
ካበይ ናበይ ካበይ ናበይ 
ብኸመይ?ብኸመይ?

እቲ ርሑቕ ንሓራት ቀረባ እዩ!እቲ ርሑቕ ንሓራት ቀረባ እዩ!
መጽሓፍ መጽሓፍ 

“ተደጎል” “ተደጎል” 
ትምኒታ ትምኒታ 

እንክሰምርእንክሰምር

ኤርትራውያን ተቐማጦ ሃምቡርግን ከባቢኣን ኣብ ሃገራዊ መደባት ዘትዮም

ጠቕላሊ ቈንስል ኤርትራ ኣብ 
ፍራንክፈርት ኣቶ ክብርኣብ ተኸስተን 
ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ 
ጀርመን ኣቶ ካሕሳይ ተወልደን፡ ብ21 
ጥሪ ንኤርትራውያን ነበርቲ ሃምቡርግን 
ከባቢኣን፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን 
መደባት ልምዓትን ዘተኰረ ህዝባዊ 
ሰሚናር ኣካዪዶም።
ኣቶ ክብርኣብ፡ ንህልው ኩነታት 

ሃገርናን ዞባናን፡ ከምኡ’ውን ተኣትዩ ንዘሎ 
መድረኽን ንዜጋታት ዘሰክሞ ሓላፍነትን 

ትሮፒካዊ ሕማማት ንምቁጽጻር ውሁድ ስራሕ ይካየድ

ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።  
“መንእሰያትን ብድሆታትን ዕድላትን” 

ብዝብል ኣርእስቲ ናብ መንእሰያት 
ኣብ ዝቐንዐ መልእኽቲ ድማ ኣቶ 
ክብረኣብ፡ ተካእቲ ወለዶ መንእሰያት - 
ንቕሓቶም ብምብራኽን ውዳቤታቶም 
ብምድልዳልን ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት 
ክተግሁ፣ ከምኡ’ውን ንብድሆታት ናብ 
ዕድላት ቀዪሮም፡ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ 
ኣብነታውያን ክዀኑ ተላብዩ።
ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ብወገኑ፡ ብብሉጽ 

ሃገራዊ ክብርታትን ልዑል ፖለቲካዊ 
ንቕሓትን ዝተመልመለ ኤርትራዊ 
መንእሰይ፡ ኣሰር ኣያታቱ ተኸቲሉ 
ብዘካየዶ መኸተን ቃልሲን ዝኸፈሎ 
መስዋእትን፡ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ትስፉው 
መድረኽ ይሰጋገር ከምዘሎ ጠቒሱ፡ 
ውዳበ ድርዒ ስለዝኾነ፡ ውዳቤታቶም 
ከሐይሉ ኣዘኻኺሩ። 
ኣብ’ቲ ሰሚናር፡ ንዕላማታትን መደባትን 

መንእሰያት ህግደፍን ሃገራዊ ቻርተርን 
ዝምልከት መብርሂ እውን ተዋሂቡ።

ወሓለ ሓዊ - ቖራይ
ውሩይ ኢትዮጵያዊ ደራሲ በዓሉ ግርማ፡ ኣብታ “ኦሮማይ” ዘርእስታ መጽሓፉ፡ 

ንመሰረታዊ ጠንቂ ውድቀት ስርዓታት ኢትዮጵያ፡ ብፍቕራዊ ዛንታ ወኪሉ፡ 
ፖለቲከኛታት ሃገሩ ልቦና ክገብሩ ምዒዱ ነይሩ። 

 ኣብታ መጽሓፍ፡ እቲ ቀንዲ ገጸ-ባህርይ፡ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ “ጽገረዳ ማእከል 
ሃገር” ዝብላ መልክዐኛ ሕጽይቲ እናሃለወቶ፡ ቀልቡ በታ “ሰሜናዊት ኮኾብ” 
ኢሉ ዝጸውዓ ጓል ኣስመራ ተገዚዑ፡ ኣብ መወዳእታ ንክልቲአን ክኸስረን ከሎ 
ኢና እነንብብ። ደራሲ “ፊያሜታ” ብዝብል ስም ንኤርትራ ዝወከላ ብሃውሪ 
ኣይኮነን። ፊያሜታ ‘ንምርኣያ እተብህግ ንእሽቶ ሰማያዊት ሃልሃልታ’ ማለት እዩ - 
ኣብ ጣልያን ንጓለንስተይቲ ዝወሃብ ፍቱው ስም። ደራሲ ዛንታኡ “ኩሉ ዝብህግ 
ኣብ መወዳእታ ኩሉ ይስእን” ብዝብል ሓረግ’ዩ ዝድምድሞ። በዚ ቃላት’ዚ ድማ፡ 
መራሕቲ ኢትዮጵያ፡ ብሓዊ ክውሕልሉ ዝቖርዩዎ ዘለዉ ክስቆሮም ይእምት። 

 ኣብ 1952 ጆን ፎስተር ዳላስ፡ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ክኣቱ ዝግባእ 
እኳ እንተነበረ፡ ንስትራተጂያዊ ረብሓ ኣመሪካን ዓለማዊ ሰላምን ጸጥታን ተባሂሉ፡ 
ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፈደረሽን ክትቊረን ምውሳኑ ብዘይሕብእብእ እዩ 
ገሊጹ። እዚ ግሁድ ዓመጽ’ዚ ግን፡ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣየርብሐን፣ 
ሰላምን ጸጥታን ኣየውሓሰን። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዓሎቚ ኣይተቐበሎን፣ ገዛእቲ 
ኢትዮጵያ ድማ መጋበርያ ናይዚ ግሎባዊ ስትራተጂ’ዚ ብምዃን፡ ብፈጠራዊ 
ታሪኽ ህዝቢ እናጋገዩ፡ ኣብ ነዊሕን ደማዊን ኲናት ተሸሚሞም። ከምዝፍለጥ 
ጠንቂ ውድቀት ሃጸይ ሃይለስላሰ፡ ብቐንዱ፡ ናዕቢ ናይቶም ተቓለስቲ ናጽነት 
ንምህዳን ፈቖዶ በረኻታት ሳሕልን ባርካን ላሕ ዝበሉን ዘማረሩን ዓሳክሩ’ዩ ነይሩ። 

 ወተሃደራዊ ጉጅለ ደርግ’ውን፡ ነቲ ቀዳማይ ስሕታን ኣሪሙ፡ ንጉዳይ ኤርትራ 
ፖለቲካዊ ፍታሕ ክረኽበሉ ኣይመረጸን። ናጽነት ኤርትራ ምስ ምብታኽ ክሳድ 
ኢትዮጵያ እናነጻጸረ፡ ብኣጉል ስግኣት ህዝቢ እናረሳሰነ፡ ብሃብቲን ህይወትን 
ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጣሊዑ። ዘይናትካ ግን ኣይናትካን’ዩ። ለባማት መሰልቲ 
ኣምሓራ “ኣብ ሽሕ ዓመቱ ርስቲ ናብ በዓል ቤቱ” (በሺ ዓመቱ ርስት ለባለቤቱ) 
ከምዝብልዎ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብኽቡር መስዋእቲ ናጽነቱ ተጓናጺፉ። ደርግ ከኣ 
ሃገርን ህዝቢን ለኪሙ፡ ብቐንዱ ኣብ ኤርትራ ተሳዒሩ፡ መንበረ ስልጣን ኣዲስ 
ኣበባ እውን ተመንዚዑ።    
 ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ድሕሪ’ዚ ክልተ መሪር ተሞኩሮ’ውን ልቦና 

ኣይተጠርየን። ጉጅለ ወያነ፡ ካልእ ናቱ መስደመም ጥጅእ ዓቚሩ መጺኡ። 
ብመስዋእቲ ህዝቢ ትግራይን ብደገፍ ኤርትራን ኣብ ዙፋን ሓዂሩ ከብቅዕ፡ 
ዓንቲረ ምስ በለ፡ ደጒልዎ ዝጸንሐ ሕልሚ ምምስራት ናጻ ሪፑብሊክ ትግራይ 
ከጭብጥ ጎምጅዩ። ካብ ርስቲ ጎረባብቲ ህዝብታት ለልሙዕ መንዚዑ፡ ካብ 
ኤርትራ መሬትን ኣፍደገ ባሕሪን ንምጽንባር ብዶብ ኣሳቢቡ ኲናት ኣዊጁ። 
ቀንዲ ጠንቂ ውድቀት ናይዚ ጉጅለ’ዚ እውን፡ ነዚ ሕልሚ’ዚ ንምግሃድ፡ 
ብኣይዞነት ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኣወጆ ኲናት እዩ።

 ኣብ 2018፡ እቲ ጉጅለ ካብ ስልጣን ተባሪሩ፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጠቓላሊ 
ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ምኽታመን፡ እቲ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን 
80 ዓመት ዘናቘተን ዘድመየን ግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ-ሓያላን ብፍሽለት 
ምብቅዑ ዘበሰረ እዩ ነይሩ። ኣብ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ዝፈጠሮ ባህታን 
እፎይታን ድማ ኣይርሳዕን። የግዳስ፡ ሃንደስቲ ናይዚ ስትራተጂ’ዚ፡ ብዋጋ ስቓይ 
ህዝቢ ትግራይ መንኰርኰር ታሪኽ ንድሕሪት ክመልሱ፡ ተወሳኺ ዝዓበየ ገበን 
ፈጺሞም። ምህርቱ ድማ፡ ቅዝፈትን ዕንወትን ኮይኑ፡ ኣብ መወዳእታ ጸወታኦም  
Game Over! ተባሂሉ፡ ብውርደት ኣኽቲሙ።

 እዚ ውድቀት ዝጻማኡ ስትራተጂያዊ ጌጋታት እምበኣር ዘየዳግም ምህሮ 
ክቐሰሞ ዝግባእ’ዩ። ግጉይ ግሎባዊ ስትራተጂ፡ እምነት ኣብ ሓይልታት ግዳም፡ 
ጽውጽዋያዊ ታሪኽ፡ ስነ-ሞጎት ሓይሊ ረብሓ ኣየጽዓየን። ከምቲ ሓደ ትግራዋይ 
ኣቦ “100 ዓመት ዓውደ ውግእ ክንከውን! አረ እንታይ ዝገብረ ህዝቢ’ዩ. . . ምስ 
ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኢና ዝያዳ ንረብሕ” ክብሉ ኣምሪሮም ዝተዛረብዎ፡ 
ህዝቢ ዝረብሓሉን እፎይ ዝብለሉን ኣጸድ፡ ዘደናግር ሹርጓና ዘይብሉ ኣዝዩ ንጹር 
እዩ።    

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ትሮፒካዊ ሕማማት ንምቁጽጻር 
ውሁድ ስራሕ ይቕጽል ከምዘሎ፡ ኣብ 

ንሰብ-ሞያ ጥዕና ስልጠናታት ብምሃብን 
ዘድሊ ቀረብ ብምርግጋጽን፡ ብዕቱብ 
ይነጥፍ ከምዘሎ ድማ ገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ፡ ብምትሕብባር ኮሌጅ 

ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኦሮታን ሃገራዊ 
ላባራቶሪን፡ ኣብ 2015 ኣብ ኩለን 
ዞባታት ልዕሊ 18 ሽሕ ተመሃሮ ዘሳተፈ 
መርመራታትን ሃገራዊ መጽናዕቲን 
ተኻዪዱ ነይሩ። ካብ 58 ንኡሳን 
ዞባታት - ኣብ’ተን 28 ድማ ቢልሃርዝያ 
ተረኺቡ።
በዞም ዝተጠቕሱ ሕማማት ዝተለኽፈ 

ሰብ፡ መድሃኒቱ ብግቡእ ክከታተል 
ሞያውያን የተሓሳስቡ።

ገልዓሎ - መባእታ ቤት-ትምህርቲ ‘ለዒንባዳ’ ናብ ማእከላይ ደረጃ ተሰጋጊራ
ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ - ምምሕዳር ከባቢ 

ባዳ ዝነበረ ሕቶ ቤት-ምህርቲ ማእከላይ 
ደረጃ ንምምላስ፡ መባእታ ቤት-ትምህርቲ 
ለዒንባዳ፡ ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2022/2023 

ናብ ማእከላይ ደረጃ ተሰጋጊራ።
ርእሰ-መምህር ናይ’ታ ቤት-ትምህርቲ 

መምህር ዓብዱ ዓብደላ፡ ንቕሓትን ግንዛበን 
ወለዲ ኣብ ትምህርቲ ብምብራኹ፡ ብዝሒ 

ተመሃሮን ናይ ምቕጻል ድሌቶምን እውን 
ብኣኡ መጠን እናወሰኸ ከምዝመጽአ 
ሓቢሩ።
ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ክብ ንምባል፡ 

ከምኡ’ውን ብቕዓትን ተወዳዳርነትን 
ተመሃሮ ብሓፈሻ ንምሕያል - ዝተወሃሃደ 
ስራሕ ይሰላሰል ከምዘሎ ጠቒሱ ድማ፡ 
ኣብ’ዚ እዋን እዚ ኣገልግሎት ትምህርቲ 
- ኣብ ጽቡቕ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ኩነታት ከምዝርከብ ኣገንዚቡ።
መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት-

ትምህርቲ ለዒንባዳ፡ ኣብ’ዚ ዓመተ-ትምህርቲ 
እዚ፡ 199 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም ልዕሊ 
260 ተመሃሮ ኣለውዋ።

ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ምቁጽጻር 
ኣድህቦ ዝጐደሎም ሕማማት - ኣቶ 
ምሕረትኣብ ኣብርሃ ገሊጹ።
ትሮፒካዊ ሕማማት - ቢልሃርዝያ፡ 

ባልዓት መዓናጡ፡ ካላዛር፡ ምቑላዕ፡ ነፍሪ፡ 
መንከስቲ ተመን፡ ሕማም ዕቡድ ከልቢ፡ 
ዓበቕን ካልኦትን ምዃኖም ዝሓበረ ኣቶ 
ምሕረትኣብ፡ ኣብ 2007 ብዝተኻየደ 
ገምጋም፡ ልዕሊ 1 ቢልዮን ካብ ህዝቢ 
ዓለም፡ ማለት 1 ካብ 6 ሰባት በዞም 
ሕማማት ከምዝሳቐ ኣረዲኡ።
ሃገርና ካብ’ዞም ሕማማት እዚኣቶም 

ናጻ ንምግባራ፡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ 
ኣገባብ ምክልኻሎምን ኣፈዋውሳኦም 

“ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፡ “ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፡ 
ካሜራ ታሪኽ ኣብ . . .ካሜራ ታሪኽ ኣብ . . .

ሄኖክ ጻዕዳ ማልያ ሒዙሄኖክ ጻዕዳ ማልያ ሒዙ
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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

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሲራክ ክፍለ

(መበል 17 ክፋል)
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

 ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ 
ጹሑፍ፡ እቲ ታሪኽ ንምጽብባቕ ጹሑፍ፡ እቲ ታሪኽ ንምጽብባቕ 
ይኹን ንዝተፈላለየ ካልእ ዕላማታት ይኹን ንዝተፈላለየ ካልእ ዕላማታት 
ዝትርኽ ጽውጽዋያትን ስኑዕ ዝትርኽ ጽውጽዋያትን ስኑዕ 
ዛንታታትን ገዲፍካ፡ ሓቀኛ ታሪኽ ዛንታታትን ገዲፍካ፡ ሓቀኛ ታሪኽ 
ኣመሰራርታ ሃገራት ከመይ ምዃኑ ኣመሰራርታ ሃገራት ከመይ ምዃኑ 
ዝትንትን ትሕዝቶ ቀሪቡ ነይሩ። ዝትንትን ትሕዝቶ ቀሪቡ ነይሩ። 
መቐጸልታኡ ይስዕብ፦መቐጸልታኡ ይስዕብ፦
ተራ ሕትመትን ርእሰ-ማልነትን 
ኣብ ምስሳን ሃገራዊ-ንቕሓት
    ሕትመት ኣብ ቻይና ብውሑድ 
ኣብ ከባቢ 870 ሓ.ዘ. ከምዝፈለመ 
መጽናዕቲታት የመልክቱ። ኣብ 
ኤውሮጳ፡ ዳርጋ 600 ዓመት ድሒሩ 
እዩ ጀሚሩ። ግን ከኣ ብመጠኑ 
ዝማዕበለን ዝቐልጠፈን ሕትመት 
ብጉተንበርግ ኣብ ከባቢ 1440 
ሓ.ዘ ተማሂዙ። ምስ ምቕልቃል 
ሕትመት (Printing) ፈለማ ብቋንቋ 
ላቲን መጽሓፍቲ ክሕተም ጀሚሩ። 
ነዚ መጽሓፍቲ’ዚ ዝዕድጉ ዝነበሩ 
ዓማዊል፡ እቶም ገዛእቲ ሓይሊታትን 
ውሑዳት ምሁራትን ጥራይ እዮም 
ነይሮም። ኣብቲ ግዜ’ቲ ንፖለቲካ፡ 
ማሕበራዊን ቁጠባዊን ጉዳያት፡ ስነ-
ጥበብ፡ ባህሊ፡ ታሪኽ፡ ፍልስፍናን 
ሃይማኖትን ዝገልጹ መጽሓፍቲ 
ብቋንቋ ላቲን ጥራይ ይሕተሙ 
ነበሩ።
   ኣብቲ እዋን’ቲ፡ መጻሕፍቲ 
ንምርካብ ዕድል ዝነበሮም ገዝእቲ 
ደርቢታት ብቋንቋ ላቲን ምንባቦምን 
ምጽሓፎምን ጥራይ፡ ኣብ ቅድሚ 
ሓፋሽ ህዝቢ፡ ከም ፍሉያትን 
ዓቢ ብልጫ ዘለዎምን የቑጽሮም 
ነበረ። ብፍላይ ከኣ፡ ንመጽሓፍ 
ቅዱስን ካልኦት ሃይማኖታዊ 
ጽሑፋትን ናይ ምንባብ ክእለት 
ዝነበሮም እቶም ገዛእቲ ሓይሊታት 

ጥራይ ስለ ዝነበሩ፡ ነቲ ብልጫ’ቲ 
መዝሚዞም ንሓፋሽ ህዝቢ፡ ‘ንሕና 
ብፈጣሪ ዝተሓረናን ፍሉያትን ኢና’ 
እናበሉ ይሰብኩዎ ነይሮም። ኣብቲ 
ሽዑ እዋን ንመጽሓፍ ቅዱስ ሓፋሽ 
ህዝቢ ብዝርደኦ ቋንቋ ምትርጓሙ 
ዘይሕሰብ ስለ ዝነበረ።
 ኣብ 19 ክፍለ 
ዘመን ግን፡ ምስ 
ምምዕባል ርእሰ-
ማልነት፡ ብዛዕባ 
ዕዳጋን ዓደግቲን 
ም ሕ ሳ ብ 
ማዕቢሉ። ሃብቲ 
ናይቶም ሓደሽቲ 
ብርጅዋዊ 
ደርቢ፡ 
ኣብ 

ምፍራይን ምሻጥን ዝተመርኰሰ 
ብምንባሩ፡ ከምቲ ኣብ ካልኦት 
ሃለኽቲ ነገራት ዝተራእየ ቅልጡፍ 
ዕብየት ሃልኪ፡ ኣብ ምፍራይ ሓደሽቲ 
መጽሓፍትን ምትርጓም ካብ ቋንቋ 
ላቲን ናብቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝርደኦ 
ቋንቋታትን ኣዝዩ ኣስፋሕፊሑ። 
ፈለማ ዝትርጎሙ ዝነበሩ ሃይማኖታዊ 
ጽሑፋት ኮይኖም፡ ብቐንዱ ከኣ፡ 
መጽሓፍ ቅዱስ ነበረ። ሓፋሽ 
ህዝቢ መጽሓፍ ቅዱስን ካልእ 
ሃይማኖታዊ ጽሑፋትን ብቐጥታ 
ባዕሉ ከንብብ ምስ ጀመረ፡ ጸሎት 
ንምግባር፡ ይቕረታ ምሕታት ኮታ 
ምስ ኣምላኹ ንምርኻብ ኣማላዲ 
ወይ መንጎኛ ከም ዘየድልዮ፡ 
ተገንዘበ። ምስኡ ድማ፡ ሓፋሽ ህዝቢ 
ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ካብቶም ገዛእቲ 
ሓይሊታት ዝፈልዮ ነገር ከም ዘየለ 

ተረድአ። ዝርግሐ ሕትመት ነቲ 
ታሕታይ ቀጸላ ናይቲ ሕብረተ-ሰብ 
ንቕሓቱ ኣብ ምብራኽ ዓቢ ተራ 
ተጻዊቱ እዩ።
  ምዕባለ ርእሰ-ማልነት ኣብ 
ኤውሮጳዊ ካብ ዘምጽኦ ገስጋስ 
ሓደ ተክኖሎጂ እዩ። ተክኖሎጂ 
ድማ ብግደኡ፡ ንዝርጋሐ ሕትመት 

ኣስፊሕዎ። እዚኣቶም 
ክልቲኦም ተደሚሮም ከኣ፡ 
ኣብ ሰባት ሃገራዊ ንቕሓት 
ፈጢሮምን ኣሐይሎምን።

(1) ሎሚ ዳርጋ ኩለን 
ሃገራት ኤውሮጳ ከም 
ብሓደ ብሄር ዝቖማን 
ሓደ ቋንቋ ዝዛረባን ኢና 
እንፈልጠን። ቅድሚ 
ምቛም ዘመናውያን 
ሃገራት ግን ከምኡ 
ኣይነበራን። ንኣብነት 
ኣብ ፈረንሳ፡ ሎሚ 

ዳርጋ 90% ፈረንሳውያን ናይ ኣደ 
ቋንቋኦም ፈረንሳይኛ ኮይኑ ኣሎ። 
ኣብ ግዜ ስውራ-ፈረንሳ፡ ኣብ 1789 
ዓ.ም ከባቢ 50% ካብ ፈረንሳውያን 
ጥራይ እዮም ቋንቋ ፈረንሳ ዝዛረቡ 
ነይሮም። ንሱ’ውን ምስ ዝተፈላለየ 
ላህጃታቱ (dialect)።
    ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብዛ ናይ ሎሚ 
ፈረንሳ ብውሑድ ዓሰርተ ሓደ 
ቋንቋታትን፡ ኣማኢት ላህጃታትን 
ከምዝነበረ ይፍለጥ። እዞም ዝተፈላለየ 
ቋንቋን ላህጃታትን ዝዛረቡ ኣህዛብ 
ቅድሚ ሕትመት ምምጽኡን 
ምስፍሕፋሑን ከራኽቦም ዝኽእል 
ሓባራዊ ቋንቋ ኣይነበሮምን። 
ሕትመት ኣብ ዘስፋሕፍሓሉ ግዜ 
ግን፡ ኩሉ መጽሓፍቲ ካብ ላቲን 
ናብ ኩሉ ቋንቋታትን ላህጃታትን 
ምትርጓሙ ይከኣል ስለ ዘይነበረ፡ 
እቶም ተርጎምትን ሓተምትን በቲ 
ዝበዝሕ ህዝቢ ዝርደኦ ማለት ናይ 
ኣደ ቋንቋ፡ ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ 
ንዝትርጎሙ መጻሕፍቲ ብቋንቋ 
ፈረንሳ ጥራሕ ከም ዝትርጎሙ 
ገይሮም። እቶም ዳርጋ 50% ቋንቋ 
ፈረንሳ ዘይርደኦም ዝነበሩ ሓፋሽ-
ህዝቢ ከኣ፡ ቋንቋ ፈረንሳ ንቋንቋኦም 
ዝመሳሰል ስለ ዝነበረን ዋጋ ናይቶም 
ብቋንቋ ፈረንሳ ዝሕተሙ ዝነበሩ 
መጽሕፍቲ’ውን ካብቶም ብቋንቋ 
ላቲን ዝሕተሙ ዝነበሩ መጽሓፍቲ 
ይሓስር ስለ ዝነበረን ንቋንቋ ፈረንሳ 
ክመልኩዎ በቒዖም።
   ሓፋሽ-ህዝቢ፡ ብዝርድኦ ቋንቋ 
ባዕሉ ንጽሑፋት ብምንባቡ፡ ዋላ 
በቲ ዝወሓደ እንተርኢናዮ፡ ‘ከም 
ናተይ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ብዙሓት 
ሰባት እባ ኣለዉ እዮም’ ዝብል 
መበገሲ ሓበራዊ ሃገራዊ ንቕሓት 
ከም ዘሕድር ገይሩዎ እዩ። ብካልእ 
ሸነኽ ከኣ፡ ካብቲ ንሱ ዘንብቦ ቋንቋ፡ 
ብዝተፈለየ ካልእ ቋንቋ ዘንብቡ 
ካልኦት ኣህዛብ’ውን ከም ዘለዉ 
ተገንዚቡ። እዚ ከኣ ብግዲኡ ነቲ 
‘ንሕና’፡ ‘ንሳቶም’ ዝበሃል ኣምር 
ሃገራዊ ንቕሓት መሊሱ ኣሐይልዎ።

   ዝተፈላለዩ ጸሓፍቲ ነቲ ናቶም 
ህዝቢ ‘ንሕና’ ብዝብል ኣምር 
ዘድምቕን ካብቶም ‘ካልኦት’ 
ኣህዛብ ዝፈልን ጽሑፋት ክሓትሙ 
ብምጅማሮም ነቲ ሃገራዊ ንቕሓት 
ህዝቦም ኣበሪኽዎ። ገለ ካብቶም 
ጸሓፍቲ ከኣ ኣማኢት ወይ ኣሽሓት 
ዓመታት ንድሕሪት ብምምላስ ነቲ 
“ናቶም ህዝቢ” ‘ታሪኻዊ’ መሰረት 
ከምዝነበሮ ገይሮም ብምቕራብ፡ 
‘ታሪኻዊ’ መሰረት ኣትሒዘሞ።  
ዝበዝሑ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዘቕርብዎ 
ጥንታዊ ታሪኽ ህዝቦም (ንኣብነት 
ፈረንሳ) ነቲ ናይ ሽዑ ህዝቢ ብምሉኡ 
ዝውክል ታሪኽ ኣይነበረን። የግዳስ 
ሃገራዊ መንነት ንምሕያል ዝገብርዎ 
ብምንባሩ፡ እቲ ሓሓሊፎም ንክብሪ 
ካልኦት ኣብቲ ግዜ’ቲ ዝቖማ ዝነበራ 
ሃገራት ብኣሉታ ዝገልጽ ጽሑፋትን 
ዘረባታትን ብዙሕ ተቓውሞ 
ከይገጠሞ ሃገራዊ ንቕሓት ህዝቦም 
ኣደልዲሎም።
 ሓደ ካብቶም ‘ናትና’ ዝብል 
ስምዒት ክብ ኣቢሉ ብምቕራብ 
ፍሉጥ ዝነበረ ውሩያት ጸሓፍቲ 
ኒኮላስ ሸውቪን (Nicolas Chauvin) 
ነበረ። ከም ዝበሃል፡ ሸውቪን ኣብ 
ግዜ ናፖልዮን ወተሃደር ዝነበረ 
እዩ። ኣብ ግዜ ስዕረት ናፖልዮን 
ኣብ ውግእ ዋተርሉ ኢዶም ክህቡ 
ካብ ዝተሓተቱ ኮይኑ፡ “ሓላዊ 
ሃገር ይስዋእ እምበር ኣይማረኽን” 
ኢሉ ከም ዝጨደረ ይንገር። ነዚ 
ዕላል’ዚ ተኸቲሉ ኣብ ዝተፈላለየ 
ኣጋጣሚታት ብሽም ሸውቪን 
ንፈረንሳይ ዘድንቕን ንኻልኦት 
ዘነኣእስን ጽሑፋት፡ ደርፍታት 
ወዘተ. ይድርስ ነይሩ። እንተኾነ 
ግን፡ ኣብ ዳሕራይ ግዝያት እቲ 
ብስሙ ዝጽወ ዝነበረ ዛንታታት 
ናቱ ከምዘይኮነ፡ ‘ስሙ ዝተፈላለዩ 
ሰባት ከም ናይ ብርዒ ስም 
ይጥቀምሉ ብምንባሩ እምበር፡ 
ብሓቂ ኒኮላስ ሸውቪን ዝበሃል 
ሰብ ኣይነበረን።’ ዝብል ሓፈሻዊ 
መረዳእታ ከምዝተፈጥረ ይፍለጥ። 
ይኹን’ምበር እቲ ዝጸሓፍ ዝነበረ 
ጽሑፋት፡ ናይ ሸውቪን ይኹን ናይ 
ካልኦት ብዘየገድስ፡ ሃገራዊ ንቕሓት 
ህዝቢ ፈረንሳ ኣብ ምሕያል፡ 
ልዑል ተራ ነይሩዎ። ምስ ግዜ 
ድማ፡ ሸውቨንነት (Chauvinism) 
ዝብል ኣምር መግለጺ ናይ ሕሉፍ 
ኣረኣእያታትን ትምክሕቲን ኮይኑ።
 ቀዳሞት ሃገራውያን ጸሓፍቲ፡ 
ሃናጺ ታሪኽን ፍጻመታትን 
ይስንዱ ነይሮም። ብኣንጻር ናይዞም 
ቀዳሞት ሃገራውያን ጸሓፍቲ ድማ፡ 
ን‘ሃገራውነት’ ኪኖ እወንታዊ 
ጠባያቱ መጢጦምን ቀይሮምን ናብ 
ኣዝዩ ሓደገኛ መኣዝን ዝመርሕዎ 
ነይሮም። እቶም ድሒሮም ዝመጹ 
ትምክሕታውያን ጸሓፍቲ ስርዓት 
ናዚን ስርዓት ፋሺሽቲ ጣልያንን 
ብኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ። 
ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ’ውን፡ ኣብ 
ኣመሪካን ኤውሮጳን ዘስፋሕፍሑ 

ዘለዉ ሕሉፋት የማናውያንን 
ፋሺሽታውያንን ንዓለምና ናብ ኣዝዩ 
ኣስጋኢ ኩነት ኣውዲቖማ ይርከቡ።
(2) ከምቲ ኣብ ላዕሊ 
ዝተንከናዮ፡ ሕትመት ኣብ ሃገራት 
ኤውሮጳ ሓደ ቋንቋ ከም ሃገራዊ 
ቋንቋ ኮይኑ ክስስን ቀንዲ ዘዋሪ 
ሓይሊ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ሕትመት 
ብዝተፈላለየ ናይ ኣደ ቋንቋ ዝዛረቡ 
ዝነበሩ ኣህዛብ በብቕሩብ ቋንቋ 
ኣዲኦም ብምርሳዕ፡ ነቲ ናይ ጽሑፍ 
ቋንቋ ርዒሞም ቋንቋኦም ገይሮሞ። 
እዚ ድማ፡ ጥሙር ሃገራውነት 
ንምምስራትን ንምስግጋርን ሓጋዚ 
ኮይኑ። ንብዙሓት ናይ ኣደ 
ቋንቋታት ከኣ ኣቕሂምወን። ቋንቋ 
ሃገራት ኤውሮጳ ከኣ፡ ሱር-በተኻዊ 
ለውጢ ገይሩ።
 ኣብ ኤውሮጳ ሕትመት ብቋንቋ-
ኣደ ኣብ ዘስፋሕፋሓሉ ግዜ፡ 
ምንባብን ምጽሓፍን ዝመልኩ 
ሓፋሽ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም 
ዝነበሩ። ኣብ ግዜ ስውራ-ፈረንሳ፡ ኣብ 
ኤውሮጳ መሃይምነት ዘጥፍኡ 10-
25% ጥራይ ምንባሮም ይፍለጥ። 
በቲ ናይ’ቲ ግዜ’ቲ መዐቀኒ ከኣ፡ 
‘መሃይምነት ኣጥፊኡ።’ ዝበሃል ሰብ፡ 
ስሙ ክጽሕፍ ዝበቕዐ ጥራይ እዩ 
ነይሩ። እዚ ሓቂ’ዚ ድማ፡ ኣብቲ 
እዋን’ቲ ጽሑፋት ብብቕዓት ከንብቡ 
ዝኽእሉ ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት 
ምንባሮም ይእምት። እቶም 
ውሑዳት ዓቕሚ ምንባብ ዝነበሮም 
ሰባት ግን፡ ንዘንበብዎ ጽሑፋት 
ብቃል ብምዝንታው፡ ትሕዝቶ 
ናይቲ ተሓቲሙ ዝዝርጋሕ ዝነበረ 
ጽሑፋት ንመብዛሕትኡ ህዝቢ ከም 
ዝፍለጥ ይገብሩ ነይሮም።

                 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 ዉድድርሓፈሻዊ ፍልጠት            

ቡያ 43 ክፋል
13፡30    (ዜና ዓረብ)
13፡40    ዕላል ጥበባት   
14፡20     TECH IN-SIGHTE
14፡55    ዶክመንታሪ
15፡25    ፓኖራማ                         
16፡55    ናትራን 1ይ ክፋል 
17፡00    ዜና (ትግርኛ)                                                                       
17፡15    ደርፊ  
17፡30    ዜና (ዓረብ)                                                                            
17፡40    ናትራን 2ይ ክፋል
19፡30    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

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)
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እቲ ርሑቕ ንሓራት ቀረባ እዩ!ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ 
ግዝያዊ ኣካያዲ ስራሕ ኩባንያ መጐዓዝያ 
ሓራት፡ ኣቶ ንጉሰ ገብረእግዚኣብሄር፡ 
ንዕላማን ዕማምን ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ሓራት፣ ዝርጋሐኡ ኣብ ገጠራትን 
ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎትን፣ ዜጋታት 
ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ሓራት ክዀኑ 
ከማልእዎም ዘለዎ ረቛሒታት፣ ኵነታት 
ጽርግያን ጻዕቂ ተገልገልቲን፣ ኣብ’ዚ 
ሕጂ እዋን በጺሕዎም ዘሎ ከባቢታት፣ 
ዓይነትን ብዝሒን ናይ’ተን ኣብ ገጠራት 
ዘገልግላ ዘለዋ ኣውቶቡሳትን ካልእን 
ኣመልኪቱ ናይ ዝሃበና ሓበሬታ ትሕዝቶ 
ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ንሎሚ 
ድማ 2ይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ 
ነስዕበልኩም።
* ህዝቢ ንእትህብዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ህዝቢ ንእትህብዎ ዘለኹም ኣገልግሎት 
መጐዓዝያ ብኸመይ ይገልጾ…?መጐዓዝያ ብኸመይ ይገልጾ…?
ብዛዕባ’ቲ ንህዝቢ እንህቦ ኣገልግሎት፡ 
ህዝቢ ተሓቲቱ ባዕሉ ክምልሶ ይሓይሽ። 
ኣብ’ዚ ጒዳይ ንሕና እንብሎ እንተሎ 
ግን፡ ንዅሉ ኵነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ 
ብዝከኣለናን ብዘለናን ጽቡቕ ኣገልግሎት 
ንህብ ምህላውና ኢና ንኣምን። መንግስቲ 
ነዘን ኣውቶቡሳት ብዘይተኣደነ ናይ 
ወጻኢ ሸርፊ ዓዲጉ ከምጽአን እንከሎ፡ 
ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ኣብ ርሑቕ ገጠራት 
ዝነብሩ ዜጋታት ድማ ብፍላይ፡ ብስማዊ 
ክፍሊት ምዕሩይን ስሉጥን ኣገልግሎት 
መጐዓዝያ ንምሃብ እዩ። በዚ መሰረት፡ 
ኣውቶቡሳት መጐዓዝያ ሓራት፡ ብግዜ 
ስሉጥ፡ ብዋጋ ከኣ ብፍትሓዊ ክፍሊት፡ 
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገርና ተዘርጊሐን 
ንህዝቢ ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ። ኣብ’ዚ 
ከነጽሮ ዝደሊ ነጥቢ እንተሎ፡ ስማዊ 
ክፍሊት ክብል እንከለኹ፡ መስመር 
ኣስመራ-ከረን ከም ኣብነት እንተድኣ 
ወሲድና፡ ብርሕቀት 91 ኪሎ ሜተር 
እዩ። ተጐዓዝቲ ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ሓራት ዝኸፍልዎ መጠን ገንዘብ ግን 25 
ናቕፋ እዩ። እዚ ክፍሊት’ዚ፡ ምስ ራሕቂ 
ቦታ ኣገናዚብካ ክነጻጸር እንከሎ፡ ኣዝዩ 
ሕሱር እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ኣእቲኻ 
ክትግምግሞ እንከለኻ፡ መጐዓዝያ ሓራት 
ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ማዕረ ክንደይ 
ሩፍታ ፈጢሩ ምህላዉ ዘማጕት 
ከምዘይኰነ እዩ ዘነጽረልካ።   
* ጒዳይ ታሪፍ ካብ ተላዕለ፡ መጠን ጒዳይ ታሪፍ ካብ ተላዕለ፡ መጠን 
ክፍሊት ኣብ ሓደ ኪሎ ሜተር ክንደይ ክፍሊት ኣብ ሓደ ኪሎ ሜተር ክንደይ 
እዩ? ኣብ ጸሊምን ኣብ ናይ ሓመድን እዩ? ኣብ ጸሊምን ኣብ ናይ ሓመድን 
ጽርግያኸ ፍልልያት ኣለዎ ድዩ?ጽርግያኸ ፍልልያት ኣለዎ ድዩ?
መጠን ክፍሊት ንሓደ ኪሎ ሜተር 
ኣብ ጸሊምን ኣብ ናይ ሓመድን 
ጽርግያ ፍልልያቱ ካብ ሰናቲም ዝሓልፍ 
ኣይኰነን። ንኣብነት፡ ኣብ ጸሊም ጽርግያ፡ 
ንሓደ ኪሎ ሜተር ብገምጋም 0.35 
ሳንቲም ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ ናይ 
ሓመድ ጽርግያ ናይ ቁሩብ ሰናቲም - 

ኣቶ ንጉሰ ገብረእግዚኣብሄር

ማለት ካብ 15 ክሳብ 20 ሳንቲም ዝበጸሕ 
ይውስኽ እዩ። እዚ ግን ምስ’ቲ ናይ ካልእ 
ኣመዛዚንካ ክትርእዮ ቀሊል እዩ፣ ብዙሕ 
ዘዛርብ ኣይኰነን። 
* ብህዝቢ ንዝቐርበልኩም ጠለብ ብህዝቢ ንዝቐርበልኩም ጠለብ 
መጐዓዝያ ኣብ ምምላእ ከመይ ኣለና መጐዓዝያ ኣብ ምምላእ ከመይ ኣለና 
ትብል?  ትብል?  
ትካል መጐዓዝያ ሓራት፡ ኣብ ርእሲ’ቲ 
ንህዝቢ ካብን ናብን ናይ ምጕዕዓዝ ዝህቦ 
ስሩዕ ኣገልግለት፡ ብዝከኣሎ መጠን፡ 
ንዑደት፡ ቀብሪ፡ ሃገራውን ሃይማኖታውን 
በዓላት…፡ ዘይስገሩ ማሕበራውያን ናይ 
ምትእኽኻባት ስነ-ስርዓት፡ ብኮንትራትን 
ካልእ ኣገባብን ኣገልግሎት ይህብ እዩ። 
እቲ ኮንትራት እንብሎ፡ ብምኽንያት 
ቅጥዒታት ምክልኻል ኮሮና ኣብ’ዚ 
እዋን’ዚ ንግዜኡ ደው ኢሉ ኣሎ። ምስ 
ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ። ነዚ ግዜያዊ 
እሞ ድማ ምስ ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል 
ጸገም ገዲፍካ፡ መጐዓዝያ ሓራት፡ ህዝቢ 
ዝጠልቦ ኣገልግሎት ኣብ ምምላእ እዩ 
ዝርከብ ዘሎ። ካልእ፡ ኣብ ምጒዕዓዝ 
ተመሃሮ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ፡ 
ካብን ናብን ዞባታትን ሳዋን ካብ’ቲ 
ብዝሰፍሐ ዝሰርሓሎም ዕማማት ሓደ እዩ። 
ኣብዚ መስርሕ’ዚ ብውሕዱ ንሓደ 
ወርሒ ዝኸይድ ኣገልግሎት ንህብ።   
* ተጠቀምቲ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ሓራት ክዀና ዝጽበያ ዓድታት ኣለዋዶ? ሓራት ክዀና ዝጽበያ ዓድታት ኣለዋዶ? 
እንተለዋ፡ ጠለባተን ክምለሰለን እንታይ እንተለዋ፡ ጠለባተን ክምለሰለን እንታይ 
ክገብራ ኣለወን?ክገብራ ኣለወን?
ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዎ፡ ብሕጂ 
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት ክንህበን 
ዝጽበያ ዓድታት ኣለዋ። ንምጥቃስ 
ዝኣክል፡ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 
ኣፋምቦ፡ ዕዲ፣ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 
እማህሚመ፡ ቅሮራ፣ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 
ሸበቕ፣ ኣብ ዞባ ደቡብ ቅናፍና፡ ሸኻ 
እያሞ፡ ምድፋእ ዋልታን ገዛ ድንጉርን 
ኰይነን፡ ናብአን ዝወስድ ጽርግያ 
ተጸጊኑ ክዋደድ’ሞ ኣገልግሎት ክንህበን፡ 
መጽናዕቲ ዝተወድኣለን ከባቢታት እየን። 
እቲ ጠለባተን ክማልኣለን ንሳተን ከማልኣኦ 
ዘለወን ዝበልካዮ፡ ናብ ዓዲታተን ዘእቱ 
ጽርግያ ምጥጣሕን ብቐጻሊ ምጽጋንን 
ናተን ሓላፍነት ምዃኑ ክፈልጣ ኣለወን። 
እዚ እንተዘይ ገይረን ግን፣ ኣብ ጒዕዞ 
ምስንኻላት ክፍጠር ስለዝኽእል፡ ኣብ’ዚ 
ጥንቃቐ ይሓትት። ሓራት ዝተመደባሎም 
ከባቢታት ነዚ ዓቲቦም ክሰርሑሉ 
ከምዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ከተሓሳስብ 
እደሊ።  
* ብዘይካ’ቲ ዓዲታት ተጠቀምቲ ሓራት ብዘይካ’ቲ ዓዲታት ተጠቀምቲ ሓራት 
ክዀና ዘቕርባኦ ጠለባት፡ ብእማመ ክዀና ዘቕርባኦ ጠለባት፡ ብእማመ 
መንግስቲ፡ መጐዓዝያ ክበጽሖም ኣለዎም መንግስቲ፡ መጐዓዝያ ክበጽሖም ኣለዎም 
ዝበሃሉ ከባቢታት ኣብነት ኣሰኒኻ ዝበሃሉ ከባቢታት ኣብነት ኣሰኒኻ 

ክትገልጸልና? ክትገልጸልና? 
በዚ ኣጋጣሚ ከብርሆ ዝደሊ፡ ምደባ 
ኣውቶቡስ ሓራት ናብ ዓዲታት፡ እቲ 
መጽናዕቲ ብመንግስቲ ዝፍጸም ክኸውን 
እንከሎ፡ ዘተኣማምን ጽርግያ ናይ ምጥጣሕ 
ኸኣ ስራሕ ህዝቢን ምምሕዳራትን እዩ። 
ኣብ’ዚ እቲ ስራሕ ከቢድ ምስ ዝኸውን 
ተራ መንግስቲ’ውን ኣሎ። እዚ ዅሉ 
ድሕሪ ምስልሳል፡ ዓዲታት ተጠቀምቲ 
መጐዓዝያ ሓራት ክዀና ይፍቀደለን።  
ኣብ ገለ ከባቢታት ብማኪና ይትረፍ፡ 
ብመጽዓኛ ክትከዶም ዘሸግሩ ቦታታት 
ዝተደኰና ዓዲታት፡ ብደገፍ ኩባንያታት 
ህንጻ ብመንግስቲ ጽርግያታት ተሰሪሑለን 
ተጠቀምቲ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት 
ክዀና ዝበቕዓ ዓዲታት ብዙሓት እየን። 
ኣብ ኣጻድፍ ተደኲነን ንመጐዓዝያ 
ኣሸገርቲ ዝዀና - መስመር ሓራት 
ዝተኸፍተለን ዓዲታት እውን ኣለዋና። 
ንሳተን ከኣ፡ መስመራት ሰንዓፈ-
እምባሶይራ፣ ፎሮ- ኡምለ፣ እጊላ - 
ደምሒና፣ ኣስመራ - ፍሸይ ምራራ፣ 
ባዳ - ደባይ ሲማ ምጥቃስ ይከኣል። 
እዘን ዓዲታት እዚኣተን፡ ብመኪና 90 
ዲግሪ ኣንቃዕሪርካ ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ሓራት ዝረኽባ ዘለዋ እየን። እዚ ኸኣ፡ ኣብ 
ኵሉ ኵርናዕ ናይ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት፡ 
ማዕረ’ቲ ዝረኽብዎ ካልእ ማሕበራዊ 
ኣገልግሎታት፡ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት 

መጐዓዝያ ክዀኑ ዝብል መትከላት 
መንግስቲ ዘነጽር እዩ።  
* ናብ ዓዲታት ዝምደባ መጐዓዝያ ናብ ዓዲታት ዝምደባ መጐዓዝያ 
ሓራት፡ ካበይ እናተበገሳ እየን ኣገልግሎት ሓራት፡ ካበይ እናተበገሳ እየን ኣገልግሎት 
ዝህባ? ዝህባ? 
መበገሲ ምደባ መስመር ሽዱሽቲአን 
ዞባታት ሃገርና፡ ብማእከላይ ቤት ጽሕፈት 
መጐዓዝያ ሓራት ኣስመራ እዩ። ካብ 
ዞባታት ከኣ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ጥጡሕ 
ጽርግያ ናብ ዝተዋደደለን ዓዲታታት 
ይዝርጋሓ። በዚ መሰረት፡ ኣብ ዞባ ማእከል 
ኣብ ጸሊምን ናይ ሓመድን ጽርግያ 
ዘገልግል 66 መስመራት መጐዓዝያ 
ሓራት ኣሎ። ብተመሳሳሊ’ውን ኣብ ዞባ 
ደቡብ 56፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 19፡ ኣብ ዞባ 
ጋሽ ባርካ 22፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ 
ባሕሪ 14፡ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 
4። ብጠቕላላ - ኣብ መላእ ሃገር 181 
መስመራት መጐዓዝያ ሓራት ኣለዉና። 
ኣብ’ዞም ዝተጠቕሱ 181 መስመራት 
ተመዲበን፡ ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ዝርከባ 
371 ምዱባት ኣውቶቡሳት መጐዓዝያ 
ሓራት ድማ ኣለዋና።
* ካብ ደገ ዝኣትዋ ኣውቶቡሳት 
መጐዓዝያ ሓራት፡ ምስ ኣቃውማ ቅርጺ 
መሬት ሃገርናን ጥጣሐ ጽርግያታትናን 
ኣዛሚድካ - ንነዊሕ ናይ ምግልጋል 

ብቕዓተን ብኸመይ ትግለጾ?  
እዘን ኣቐዲመን ኣትየን ኣብ ኣገልግሎት 
ዝርከባ ኣውቶቡሳት፡ ብቕዓተን 
ብመንግስቲ ተረጋጊጹ ካብ ደገ ዝኣተዋ 
እየን። እተን 130 ካብኣተን ኣብ ሓባጥ 
ጎባጥ ዝበዝሖ ጽርግያታት ክጐዓዛ ዘኽእል 
ብቕዓት ኣለወን ተባሂለን ተሓርየን 
ዝኣተዋ እየን። ብሕጂ ክኣትዋ መደብ 
ዝተታሕዘለን ኣውቶቡሳት እውን፡ 
ብመጽናዕቲ ዝኣትዋ እየን ክዀና። ኣብ 
ተመኩሮና ከም ዝረኣናዮ፡ እዘን ‘ታታ’ 
ዝዓይነተን ኣውቶቡሳት፡ ንዘይ ጥጡሕ 
ብስንጭሮታት፡ እምባታትን ኩርባታትን 
ዝሓልፍ ናይ ሓመድ ጽርግያታት 
ጥሒሰን፡ ሰብን ንብረትን ዘመላልሳ 
ድልዱላት ዓይነት ማካይን እየን። 
ካልእ፡ እዚ ትካል፡ ንጥዕና ኣውቶቡሳቱ 
ንምክትታል ካብ ዘካይዶም ስርሓት ሓደ፡ 
ዝዀነት ወፊራ ዝወዓለት መኪና ቦታኣ 
ድሕሪ ምምላሳ፡ ኵነታታ ዘረጋግጹን 
እንተድኣ ተበላሽያ ዝጽግኑን፡ ብሓደጋ 
ዕንወት ምስ ዝወርዳ ድማ ግቡእ ጽገና 
ገይሮም ዘሐድሱ ምኩራት፡ ተበላሓትትን 
ትጉሃትን ተክኒሻናት ኣለዉዎ። ኣብ 
መዳይ ጽገና እዘን ኣውቶቡሳት፡ ብሕልፊ 
እኹል መቀያየሪ ናውቲ ኣብ ዝህልወሉ፡ 
ዝዀነ ኣቕሓ ጐዲሉዋ ካብ ስራሕ ደው 
እትብል መኪና ኣይትረክብን ኢኻ።   
* ናብ ርሑቕ ከባቢታት ዝጐዓዙ 

ገያሾ ተገልገልቲ መጐዓዝያ ሓራት፡ 
ትኬት ቆሪጾም እዮም ዝሓድሩ። እዚ፡ 
ተገልገልቲ ናብቲ ዝደለይዎ ቦታ ብእዋኑ 
ንኽበጽሑ ዝሕግዝ መስርሕ እዩ። ምስ’ዚ 
ብምትእስሳር፡ ነዚ ኣገባብ’ዚ ናብ ካልኦት 
ከባቢታት ንምትእትታው ዝሓዝኩምዎ 
መደብ እንተሎ? 
መጐዓዝያ ሓራት፡ ንተሳፋራይ ክልተ 
ዓይነት ኣገባባት ኣተዓዳድላ ትኬት እዩ 
ዝጥቀም። እቲ ሓደ ኣገባብ፡ ከምቲ 
ዝጠቐስካዮ ካብ ኣስመራ ንርሑቕ 
ቦታታት - ዓሰብ፡ ባረንቱ፡ ተሰነይን ሰንዓፈን 
ዝሳፈሩ ብድሮ ብቤት-ጽሕፈት መጐዓዝያ 
ሓራት ተቖሪጹሎም ዝሓድሩ እዮም። 
ብተመሳሳሊ መንገዲ፡ ካብዘን ዝተጠቕሳ 
ቦታታት ናብ ኣስመራ ንዝጐዓዙ እውን 
ትኬት ብድሮ ቆሪጾም ብምሕዳር፡ ብዘይ 
ምድንጓይ ከም ዝሳፈሩ ይግበር ስለዘሎ፡ 
እቲ ኣገባብ ኣብ ካልኦት ንጥቀመሉ ከም 
ዘለና እዩ ዘርኢ። እዚ ከኣ፡ እቲ ጒዕዞ 
ኣሳልጦ መታን ክህልዎ ተባሂሉ ዝተገብረ 
እዩ። እዚ ኣገባብ’ዚ፡ ትካልና እወታዊ 
ኰይኑ ስለዝረኸቦ፡ ክደፍኣሉ እዩ።  
እቲ ካልኣይ ኣገባብ፡ ዝምረር ርሕቀት ናብ 
ዘይብሎም ከባቢታት ንዝጐዓዙ ተሳፈርቲ፡ 
ኣብ ውሽጢ መኪና ዝቚረጸሎም ትኬት 
እዩ። ካብ’ዚ ወጻኢ ዝኸይድ መስርሕ 

ዕደላ ትኬት የብልናን። እቲ ሓቂ እዚ 
እናዀነ ግን፡ ሓደ ሓደ ግዜ፡ ብተሳፈርቲ 
ጌጋታት ይፍጸም እዩ። ንሱ ድማ፡ ሓደ 

ተሳፋራይ ክገይሽ ኢሉ ትኬት ብድሮ 
ይቖርጽ’ሞ፡ ብናይ ግሉ ምኽንያት ካብ’ቲ 
መገሻ ይሰናኸል። ነታ ዝቖረጻ ትኬት 
ንኻልእ ተሳፋራይ ሸይጡ ንሱ ይተርፍ። 
ኣብ’ዚ ጒዳይ ምናልባት እታ ትኬት ዕለታ 
ዘሕለፈት ምስ እትኸውን፡ ውድቕቲ ስለ 
እትኸውን፡ ምስ ክፍሊ መጐዓዝያ ‘ታዕታዕ’ 
ይፈጥር። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ህሞት፡ ብግዜን 
ገንዘብን ግዳይ ዘይተደልየ ክሳራ ዝኸውን 
እቲ ትኬት ዝዓደገ ተሳፈራይ እዩ። በዚ 
ኣጋጣሚ ንተገልገልቲ መጐዓዝያ ሓራት 
ደጋጊመ ከገንዝቦ ዝደሊ፡ ዝዀነ ተሳፈራይ 
ንኻልእ ሰብ ዝተዋህበ ትኬት ናይ ሓራት 
ቅድሚ ምግዝኡ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መጐዓዝያ ሓራት ቀሪቡ፡ ውሕስነት 
ትኬት ከረጋግጽ ኣለዎ። ካብ’ዚ ሓሊፉን 
ብዝበለጸን ግን፡ ትኬት ካብ ቤት ጽሕፈት 
መጐዓዝያ ሓራት ክቖርጽ ተመራጺ 
ምዃኑ ክሕብር እፈቱ። 
* ኣብ መወዳእታ፡ ንተገልገልቲ መጐዓዝያ ኣብ መወዳእታ፡ ንተገልገልቲ መጐዓዝያ 
ሓራት ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ ሓራት ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ 
እንተሎ?እንተሎ? 
ጸቒጠ ንህዝቢ ዘመሓላልፈሉ መልእኽቲ፡ 
እዘን ብስማዊ ታሪፍን ስሉጥ ኣገልግሎትን 
ኣብ ምግልጋሉ ዝርከባ ኣውቶቡሳት፡ 
ናቱ ምዃነን ተገንዚቡ ከም ብሌን 
ዓይኑ ጠሚቱ ክሕልወንን ክከናኸነንን 
ከተሓሳስቦ እደሊ። እዚ ክብል ከለኹ 
ብዘይ ምኽንያት ኣይኰንኩን። ልክዕ’ዩ 
ሕብረተ-ሰብና ጭዋን ንብረት ህዝቢ ኰነ 
መንግስቲ ዝከናኸንን ሓላፍነት ዝስምዖን 
ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኰነን። መካይን 
ዘበላሽዉ፡ ጽቡቕ ዘይብርሆም ውሑዳት 
ጸይቅታት ውልቀ-ሰባት ግን ኣይተሳእኑን። 
ካብ ተመኩሮና፡ ብገለ ጽቡቕ ነገር 
ዘይብርሆም ኣብ ልዕሊ’ዘን ኣውቶቡሳት 
ዝፍጸም ባህ ዘይብል ተግባር ትዕዘብ ኢኻ። 
ገለ ካብኡ፡ ሓጺብካዮ ዘይከይድ ምልክትን 
ኣሰርን ዝገድፍ ጽሑፋትን ስእልታትን 
ዝሕንጥጡን ዝልጥፉን ኣለዉ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ሶፋ ሰድያታተን ብላማ ናይ ምቕዳድ 
ተርእዮ እውን የጋጥም እዩ። እዚ ኸኣ 
ብሕልና ዘውቅስ፡ ብሕጊ’ውን ስቕ ኢልካ 
ዘይሕለፍ ዘሕትት ተግባር እዩ። ክእረም 
ስለዘለዎ እምበኣር፡ ነፍሲ-ወከፍ ተገልጋሊ፡ 
ከም’ዚ ዝበለ ጽዩፍን ጸይቂን ተግባራት 
ክርኢ እንከሎ ዓገብ ክብል፣ እቲ ፈጻሚ 
ድማ፡ ኢዱ ክእክብን ክእረምን ከምዘለዎ 
ከስምረሉ እደሊ። ብምቕጻል፡ ጋዜጣ 
ሓዳስ ኤርትራ፡ ንስራሕናን ነቲ እንህቦ 
ዘለና ኣገልግሎትን ከም’ዚ ገይራ ምስ 
ህዝቢ ምልላያን ንተገልገልቲ ዝምልከት 
መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ዕድል 
ስለዝሃበትናን፡ ብልቢ አመስግን።
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“ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ ካሜራ ታሪኽ ኣብ 
ምስናድ ብማዕረ ኣበርኪተን እየን” ሰሎሞን ኣብርሃዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ‘ፍኖት’፡ 

ኣብ ዝሓለፈ ሸሞንተ ክፋላት፡ ኣባል 
ሚኒስትሪ ዜና ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡ 
ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ሰውራ ኤርትራ 
ዝዓዀኹ ገዳይምን ምኩራትን ሰኣልቲ 
ከምዝዀነ፡ እታ ኣብ ሜዳ ኤርትራ 
ዝተላለያ ካሜራ ዘሰከመቶ ሓላፍነት 
ንምፍጻም ከኣ - ታሪኽ ጅግንነት፡ 
ተወፋይነት፡ ቈራጽነትን ካልእ ክብርታት 
ገድሊን ከምዝሰነደ፡ ድሕሪ ናጽነት ኣብ 
ዝነበረ መድረኻት ዳግመ-ህንጸትን 
ምኽባር ልኡላውነት ሃገርን እውን፡ ሓያሎ 
ስእልታት ከምዝሰኣለ ዝገልጽ ትሕዝቶ 
ዝሓቘፈ ዕላል ኣቕሪብናልኩም። ኣብዚ 
ናይ ሎሚን መወዳእታን ክፋሉ ድማ፡ 
ካብ’ቲ ብዙሕ ስእልታቱ ንገለ ክንድህስስ 
ኢና- ሰናይ ንባብ፡-
ሕራይ ሰሎሞን፡ ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ 

ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ድሕሪ ናጽነት 
ኣብ ዝቐጸለ ጉዕዞ ዘይጠቐስካዮ ፍጻሜ 
ወይ ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ 
እንተሎ ዕድል ክህበካ?
ኣብዚ ቃለ-መሕተት ዘይተጸውየ ብዙሕ 

ዛንታታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ካብ’ቲ 
ካብ ኣእምሮይ ዘይሃስስ ታሪኽ ጅግንነትን 
ተወፋይነትን ንሓደ ክጠቅስ። ከም’ቲ 
ዝበልክዎ፡ ሰኣላይ ንዂሉ ፍጻሜታት 
ይዂን ንጥፈታት ኣብ ምስናድ 
ከይተሓለለ ክሰርሕ ኣለዎ። ኣብ ሜዳ፡ 
ብወገን ህ.ግ ኣብ ዝውሰድ መጥቃዕቲ 
ንሳተፍ፣ ጸኒሕና ናብ ምክልኻል 

ቃታ መድፍዕ ቢቴን  (B-10) ኣብ ምድርዓም ዕርዲ ጸላኢ፣ ቃታ 
ካሜራ ድማ ኣብ ምስናድ መጻኢ - ኣብ ሓደ ህሞት።

ፍሽኽታኣ ፍረ-ጽንዓታ -  ድሕሪ ሓያል ግጥምን ርብርብን ውዕሎ ኲናት ዝርከብ መስተርሆ

ባህርያዊ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ናቱ ቋንቋ ኣለዎ። ዕምቈት ትሕዝቶኡ 
ድማ ብዙሕ ምስጢራት ዝሓቘፈ እዩ።

ሰኣላይ ሰሎሞን ድፋዓት ወገንን ናይ ጸላእን እናሰነደ

ድሕሪ ናጽነት - ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ መሬቱ ብናጻ ክንቀሳቐስ፡ ኣባላት 
ወተሃደራዊ ሃንደሳ ኣብ ወፍሪ ምውጻእ ነተጕቲ

22-2-1982 - ኣብ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ኣውገት፡ ማእከልነት ቦጦሎኒ ስዉእ ብጻይ ማሕሙድ መ/ስዒድ 
ፋይድ (ሕፉን) ምስ ኦፐሬተሩ ስዉእ ብጸይ ዮርዳኖስ

  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

መጥቃዕቲ ጸላኢ ንኣቱ፣ ቀጺልና’ውን 
ኣብቲ ውጉኣት ተሰኪምካ ናይ ምውጻእ 
ስራሕ ብሞያና ግቡእና ንፍጽም። እንደገና 
ናብ ንጥፈታት ሕክምናን ሃንደሳን ንኣቱ። 
ብሓፈሻ እቲ ንሕና ንሳተፎ ንጥፈታት 
ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። 
ድሕሪ ናጽነት እውን ቀጺሉ እዩ። 

ንኣብነት፡ ጸላኢ ኣብ መላእ ኤርትራ 
ከም እኽሊ ዘሪእዎ ዝኸደ ፈንጂ፡ ህዝብን 
ጥሪትን ብናጻ ከይንቀሳቐስን ሓረስታይ 
መሬቱ ከይሓርስን ዓጊትዎ ብምንባሩ፡ 
ኣባላት ወተሃደራዊ ሃንደሳ ነቲ ፈንጂ 
ከልዕልዎ ተመዲቦም። መዓልትታት 
ናጽነት ከነስተማቕር ከይበሉ፡ እሞ ኸኣ 
ገለ ካብኣቶም ንስድራቤቶም ብኣካል 
ከይረኸቡ እዮም - ንራህዋ ሓፋሽ ህዝቢ 
ክብሉ በጃ ክሓልፉ መሪጾም። ኣብ’ዚ 
ወፍሪ’ዚ፡ ኣነ ኣብ ከባቢ ሽከቲ ዝርከብ 
ጎቦታት ንዝተጻወደ ፈንጂ ከውጽኡ ምስ 
ዝተመደቡ ገለ ኣባላት ሃንደሳ ነይረ። እቲ 
ዕማም ብባህሪኡ ኣዝዩ ከቢድን ንህይወትካ 
ዘስግእን’ዩ። ‘ኣብ ዝረገጽናዮ ርገጽ’ እናበሉ 
ክመርሑና እንከለዉ፡ ከምቲ ‘ንስኻ ጽናሕ 
ኣነ ክሓልፍ’ ዝብል ባህሊ ተጋዳላይ፡ ኣብዚ 
ስራሕ’ዚ እውን ልዑል ናይ ብጻይነት 
መንፈስ እየ ክዕዘብ ክኢለ።  
እቲ ስራሕ ምስ ተጀመረ፡ ሓደ ብጻይና 

ፈንጂ እናኣውጽአ እንከሎ፡ ኣብ ጥቓኡ 
ብፈንጂ ዝሞተ ኣድጊ እርኢ። ነቲ ፈንጂ 

ታሽዓይን መወዳእታን ክፋል

ዘውጽእ ዝነበረ ብጻይን ነቲ ዝወደቐ 
ኣድግን ብሓደ ክስእሎም ድማ እብገስ። 
እንተዀነ፡ ብድሕሪት ብምንባረይ፡ 
ንኽስእሎም ከም ዘይጥዕመኒ ነቲ ብጻይ 
ይሕብሮ። እቲ ስእሊ ዕምቈትን ጽባቐን 
ንኽህልዎ ግድን ብቕድሚት ክሓልፍ 
ስለዝነበረኒ፡ እናፈተሸ ናብ ውሑስ ቦታ 
ኣሕሊፉኒ። ካብቲ ቦታ ፈጺመ ምዕይ 
ከይብል ድማ ኣጠንቂቑኒ። ካብኡ ናብ’ቲ 
ዘውጽኦ ዝነበረ ፈንጂ ተመሊሱ 
ስራሑ ቀጺሉ። ሻቡ፡ እቲ ብጻይ ነቲ 
ፈንጂ እናውጽአን እቲ ዝሞተ ኣድግን 
ኣብ ሓደ ፍሬም ክስእሎም ክኢለ። እቲ 
ብጻይ፡ ከም’ታ ዝደለኹዋ ክስእሎም 
ስለዝሓገዘኒ፡ ብልበይ ብዙሕ ኣመስጊነዮ።
ኣብቲ እዋን ናጽነት ዝሰንከሉን 

ዝተሰውኡን ኣባላት ሃንደሳ ኣለዉ። 
ሎሚ፡ ነቶም ኣብ ከባቢ ሽከቲ ፈንጂ 
ዘውጽኡ ዝነበሩ በዓል ወዲ-ከባብ፡ 
ፍጹምን ካልኦትን ክረኽቦም እንከለኹ፡ 
ነታ ስእሊ እየ ብቐጥታ ዝዝክራ። ምስ’ቲ 
ኣብታ ስእሊ ዘሎ ብጻይ ግን፡ ክሳብ ሎሚ 
ብኣካል ኣይተራኸብናን። እንሻላህ! 
ብህይወት ክህሉ!! 
ኣብ መወዳእታ፡ ንሰማእታትና - “ቅሰኑ፡ 

ሕድርኹም ተወሪሱ እዩ! ሃገር ብሳላ 
ይከኣሎን ዋርሳይን ገጥ ኢላ ተረጋጊኣ 
እያ!” ክብሎም እደሊ።

             የቐንየልና።             የቐንየልና።
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ሸባብሸባብ
መጽሓፍ “ተደጐል”መጽሓፍ “ተደጐል”

ትምኒታ እንኪሰምርትምኒታ እንኪሰምር
ሓሳባትሓሳባት

መጽሓፍ ተደጐል ኣብ 2014 ብደራሲ 
መንእሰይ ማሕሙድ ኢብራሂም ዝተጻሕፈት 
ኮይና፡ ነቲ ብዶብ ዝተሳበበ ኲናት ኢትዮ-
ኤርትራ ናይ ዝነበረ ሰለስተ ወራራት ወያነ 
ዝተዓዘቦን ኣብቲ ውግኣት ተሳታፊ ብምንባሩን 
ነቲ ብዙሕ ዘይተጻሕፈሉ ጅግንነት ዋርሳይ 
ይክኣሎ ክስንድ ዝኸኣለ እዩ። መጽሓፍ 
ተደጐል ብዘይካ እቲ ውሕሉል ኣጸሓሕፋን 
ኣወዳድቓ ቃላትን ደራሲ ተዛራቢ ካልእ ቋንቋ 
ብምዃኑ ነቲ ብድሆ ሓያል ይገብሮ።

ደራሲ ማሕሙድ ኢብራሂም ብ1985 
ብንእሽትኡ ንሜዳ ወጺኡ። ኣብ 1990 ድማ 
ናብ ተዋጋኢ ሰራዊት ዝተመደበ ተጋዳላይ 
እዩ። ዝያዳ ነቲ ኲናት ዘስተማቐሮ ግን 
ኣብ’ዚ ካልኣይ ገድሊ እዩ። ደራሲ ማሕሙድ 
ኢብራሂም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣጻምእ 
ደንከል ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 
ኮይኑ ቃልሱ ይቕጽል ኣሎ። መጽሓፉ ድሮ 
ካብ ትሕተም 6 ዓመታት ጌራ’ላ።

ኣብ ዳሕረዋይ ገበር ናይ’ቲ መጽሓፍ 
ደራስን ተመራማሪ ታሪኽን ኣቶ ኣለምሰገድ 
ተስፋይ ብኸምዚ ገሊጽዎ ይርከብ።

“ሳሕቲ ዝቕልቀሉ ንኻልኣይ ቋንቚኦም 
ዓይነታዊ ኣበርክቶ ዘወፍዩ ደረስቲ ኣለዉ። 
ፖላንዳዊ ጆሴፍ ኮንራድ ኣብ 20 ዓመቱ 
ንዝተላለዮ ቛንቋ እንግሊዝ ብስጒምትታት 
ንቕድሚት ወንጪፍዎ እዩ። ማሕሙድ 
እብራሂም ድማ ኣብ 15 ዓመቱ ንዝተማህሮ 
ቋንቋ ትግርኛ በዚ ኣገራሚ ብቕዓት ምጅማሩ 
ምስ ጆሴፍ ኮንራድ ዘመሳስሎ እዩ። ተወሰኽቲ 
ዓበይቲ ስርሓት ከኣ ንጽበ ኣሎና።” ይብል።

ደራስን ዝጠኛን ሰለሞን በርሀ እውን፦

“ተደጐል፡ ሓቅታት ኲናትን ስምዒት 
ደቂ ሰባትን ብግሉጽነት እትትርኽ ብዋሕዚ 
ኣዘናትዋ ኰነ ጽባቐ ኣገላልጻን ኣጠቓቕማ 
ቛንቛን ውህበት ደራሲኣ እተጒልሕ ንእድቲ 
ስራሕ እያ።” ይብል።

ካብ ሓደ ካልኣይ ቋንቝኡ ዝኾነ ደራሲ 
ከምዚ ዓይነት ብሉጽ መጽሓፍ ምርካብ 
ዘየገርም ኣይኮነን። መጽሓፍ ተደጐል 
ግን ብልጭኡ ኣበይ እዩ? መጀመርታ እቲ 
መጽሓፍ ዓሌቱ መዘክር እዩ። መዘክር ድማ 
ብዋና ዛንታ ዝተጻሕፈ ብምዃኑ ውልቀ 
ዛንታ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ፡ ነቲ ብሓይሊ 
ዘይመሬቱ ክግብት ዝተበገሰ ጸላኢ ስሱዕ 
ሸውሃቱ እንታይ ከም ዝመስልን በቲ ሓደ 
ወገን ድማ እቶም ምእንቲ ሃገርን መሬትን 
ዝዋደቑ ዝነበሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል 
ወኖም ኣብ ምግላጽ፡ ብዘይ ወገንነት ዘዘንተወ 
መጽሓፍ እዩ።

መቓን ግዜ ካብ 1998 ክሳብ 2007 
ዝተዘርግሐ እኳ እንተኾነ ሕመረት ዛንታ 
ግን ክሳብ ብይን ዶብ ዝተዋህበሉ እዩ። 
ደራሲ ኣብ መንጽረ-ዛንታ ቀዳማይ ኣካል 
ዝተጠቕመ ብምዃኑ እቲ መጽሓፍ ውጽኢት 
ዕለታዊ ዝኽሪ ምዃኑ ንምፍላጡ ኣየሸግርን። 
ካብ ሓቐኛ ዛንታ ቝሩብ ፍንትት ዘብሎ ናይ 
ኣስማት ምልውዋጥ እንተዘይኮይኑ ናብ ሓቀኛ 
ዛንታ ዝቐረበ እዩ። ምከና ናይ ዛንታ ዓውደ 
ውግእ እዩ። እዚ ኣብ ዓውደ ኲናት ናይ 
ሰለስቲኡ ወራራት ዝተሳተፈ ሓፊዝ ዝተባህለ 

ገጸባህሪ ኣብ መጀመርታ ተመክሮ ገድሉ 
ዘጓነፎ፡ ማለት ኣብ ዓውደ-ኲናት ዘጓንፍ 
ዝተፈላለየ ዝእመንን ዘይእመንን ፍጻሜታት 
ብዓቕልን ትዕግስትን፡ ብቖራጽነትን ጽንዓትን 
ይብድሆ ምንባሩ ዘርኢ ሓያል ጥበብ ኣዘናትዋ 
ዝተራእዮ መጽሓፍ እዩ።

ሓፊዝ ማዕረ እቲ ገድላዊ ህይወቱ ኣብቲ 
ናይ ንእስነት ፍቕሪ እውን ጥሒሉ ብምንባሩ 
ነቲ ቃልሱ ድርብ ጌርዎ እዩ። ብዛዕባ 
ስድርኡን ሕጽይቱ ክትከውን ዝብህጋ 
ብጸይቱን እናሓሰበ እዩ ዝጋደል ኔሩ። ኣብ’ዚ 
ዛንታ እዚ ፍቕሪ ሃገርን ፍቕሪ ጾታን እናተሳነዩ 
ብምኻዶም ነቲ መጽሓፍ ተነባቢ ክገብሮ 
እውን ክኢሉ እዩ።

እታ ኣብ መጀመርታ ኣፍቃሪቱ ዝነበረት 
ራውዳ ምስ ሓደ ክንዲ ኣቦኣ ዝኸውን ስድራ 
ከመርዕውዋ ምሕሳቦም ሓፊዝ መጺኡ 
እንተዘይኣገርላጊልዋ ክትምርዖ ምዃና 
ንሓፊዝ ስለዝጸሓፈትሉ እቲ ወጥሪ ገድልን 
ፍቕርን ክንጸባረቕ ክኢሉ እዩ።

ሓፊዝ ምእንቲ ፍቕሪ ኣፍቃሪቱ ኢሉ 
ነቲ ዝዓበየ ዕማም ሃገራዊ ገድሊ ከወንዝፎ 
ኣይከኣለን፣ ንኣፍቃሪቱ ንመስዋእቲ ወፍዩ 
ነብሱ ንሃገሩ ኣሕሊፉ ክህብ መሪጹ። እቲ 
ምዑት ዋርሳይ ኣብ እግሪ መኸል ማለት 
ግንባር ዓሊቴና መረብ ጎሶማ ግርመን ጽብራን 
ሽላሎን ከባቢኡን ባድመን ከባቢኡን ብብሬን 
ተኾሳቲሩ እዩ። ንራውዳ ፈታዊቱ ቀቢጹ፡ 
ንውባ ጓል ጋንትኡ ብመስዋእቲ ተፋንዩ፡ ነቲ 
ጎበዝ ሳዋ ዝብሎ መራሕ ጋንትኡ ቐቢሩ፡ 
ዝገደደ መስዋእቲ ናይ እቲ በዓልቲ ቤቱ 
ብድሕሪኡ ሓሪሳ ስእሊ ጓሉ ዝሰደደትሉ 
እሞ፡ “ጓለይ ርኣይዋ!” ክብል ዝቐነየ 
ክፍልዝጊ፡ ጓሉ ብኣካል ከይርኣየ ምስውኡ 
ንሓፊዝ ካብ ሰብ ናብ ካልእ ፍጥረት ዝቐየረ፡ 
ኵሉ ውጽኢት ኲናት ኣብ ህይወቱ ዘንጸላለዎ 
መንእሰይ ንኽኸውን ኣኽኢሉ እዩ። ከም’ዚ 
ኮይኑ እናሃለወ፡ ከም ሰብ እውን ደንጋጺ ኔሩ።  
ንሓደ ወተሃደር ጸላኢ ኣብ ውግእ ናብኡ ገጹ 
እናጎየየ ክመጽእ ዝረኣዮ፡ ‘ክቐትሎዶ ዋላስ 
እንታይ’ዩ ኾይኑ?’ ኢሉ እናተማትኤ ሓደ 
ካልእ ዋርሳይ ተኲሱ ዝቐተሎ ወተሃደር ኣብ 
ዓይኑ ይቕጀሎ። እቲ ወተሃደር ኢዱ ክህብ 
እዩ ዝጎዪ ዝነበረ። ብከምዚ ድማ ይገልጾ፦

“እዚ ወተሃደር ወይ ኣእዳዉ ሓፍ ኣቢሉ 
ኣብ ዝነበሮ ደው ኣይበለ፡ ወይ ሓፍ ዘበለን 
ኣእዳዉ ከየውረደን ናባይ ገጹ ኣይመጸ፣ ኣብ 
ክንዲ ከምኡ እናጎየየ ኣእዳዉ ሓንሳእ ሓፍ 
ሓንሳእ ከኣ ኣውርድ እዩ ዘብሎ ኔሩ። ግን ንሱ 
ነታ ግዜ ካብ መረጻ ከምኡ ዝበለ ምድንጋር 
ከሕድር ዝኽእል ምንቅስቃሳት ከርኢ እውን 
ሓቁ እዩ። ምኽንያቱ ኣእዳዉ ሓፍ ኣቢሉ 
ኣብ ዝነበሮ ኮይኑ ትእዛዘይ ክጽበ ወይ ሓፍ 
ዘበለን ኣእዳዉ ከየውረደን ናባይ ገጹ ክመጽእ 
እንተኾይኑ ብኢድ ብጾቱ እውን ክጠፍእ 
እዩ። መሬት ብቅድሚት ረመጽ ብድሕሪት 
ረመጽ ዝኾነቶ ምስኪን ወተሃደር!” ብምባል 
ይገልጾ። ክፍልዝጊ ምስ ተሰውኤ እውን እቲ 
መስዋእቲ ንዓይ ብኻ ኮይኑ ይብል እዩ።

“መስዋእቲ ነቲ ናይ ተፈጥሮ ትእዛዝ ማለት 
ነቲ ኣፍቃሪቱ፡ ገዲፋቶ ዝተመርዓወት ኣነ 
ገዲፉ፡ ኣፍቃሪቱ ትጽበዮ ንዘላ ክፍለዝጊ 
ምምራጹ ኸኣ ካብቲ ጋሕማጥ ምሕደራ ደቂ 

ሰብ መፍለዪ ስኢነሉ ደንጸወኒ።” ብምባል 
የስተንትን።

ዛንታ ኲናት መሳጥን ሰሓብን ዝገብሮ ዛንታ 
ህላወን ዘይህላወን ምዃኑ እዩ። መጽሓፍ 
ተደጐል ድማ ሓያል ጸሓፊ ብምርካባ እቲ 
ደራሲ ነቲ ዝተመኮሮን ዝወዓሎን ክምዝግቦ 
ብምኽኣሉ ብልጭኡ ጐሊሑ ይርኤ። ቀንዲ 
ገጸባህሪ ሓፊዝ ኣብቲ ንስውኣት ብጾቱ ዝግበር 
ዝኽረሰማእታት ከምዚ ይብል፦

“ሕነ ከምዛኦም ዝኣመሰሉ ስውኣት ተፈድየ 
ማለት ብዝሒ ጸላኢ እንተቐቲለ ከም ማለት 
እንተዝወስዶ፡ ልዕሊ እቲ ዝቐተልናዮ ጸላኢ 
ክንቀትል ኢለ ኲናት ኣይምተመነኹን። 
እዞም ስውኣት ብሓበን ተዘኪሮም ማለት እታ 
ከም ሰበብ ኲናት እትጥቀስ ባድመ ኣብ ኢድና 
ኣትያ ከም ማለት እንተዝወስዶ እውን ምቕጻል 
ኲናት ኣይምተማህለልኩን። ንባዕለይ 
ሩፍ ክብል እንተኾይነ ግን ነቲ እናሰዓበና 
ንበዓል ውባ ዘትረፈ ጸላኢ እናሰዓብክዎን 
እናቐተልክሉን ኣብ መቓብሮም ደው ክብል 
ኔሩኒ።” ሓፊዝ ንዂናት እናኾነነ ነታ ሓቂ ኣብ 
መዓልኣ ከውዕላ ግን ወትሩ ምስ ሓለነ እዩ።

መጽሓፍ ተደጐል ንዅሉ ኣብቲ ዓውደ 
ኲናት ዘጓነፈ እናመዝገበት መሪሕ ጠባይ 
ሓፊዝ ኣሰንያ ነቲ ኲናት ሰኒዳቶ እያ። እዞም 
ኣብ ዓውደ ኲናት ዝተፈጸሙ ተኣምራት 
ፍጻሜታት ኣብ መጨረሽታ እንታይ 
ስዒቡ ንዝብል ቀንዲ ቴማ ናይታ መጽሓፍ 
መጽሓፍ ንኸብላ ዓቢ ትርጉም ኣለዎ። ብዘይ 
ሓደ ውዱእ ቴማ ሓደ መጽሓፍ መጽሓፍ 
ኣይብሃልን። እዛ ድማ ንደራሲ ማሕሙድ 
እብራሂም ብድሆ ኮይንዎ ከምዝነበረ ካብቲ 
መጽሓፍ ክንርዳእ ንኽእል። ዋላኳ ጕዳይ 
ዶብ ብዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ውዱእ ፍርዲ 
እንተተዋህቦ እቲ ገባቲ ስርዓት ግን ካብታ 
ጠንቂ ውግእ ዝኾነት ባድመ ኣይወጸን። 
ንውዱእ ጉዳይ ኲናት ከተካይደሉ ድማ 
ብዓይኒ እቲ ጠባይን ደራስን ቅቡል 
ኣይነበረን።  

ድሕርቲ ዝወሰደ መስዋእቲ ድሕርቲ ብይን 
ቤት-ፍርዲ ተወሳኺ ሰብ ክትከስር ኣይግባእን 
በሃሊ ኔሩ። ግን እቲ መጽሓፍ ድማ ክዛዘም 
ኣለዎ። መዛዘሚ ዛንታ ዝወሰዶ ደራሲ ሓደ 
ምትሃታዊ ሓይሊ እዩ። እዚ ምትሃታዊ ሓይሊ 
ዋላኳ ቀንዲ ቀላሲ ዛንታ ሓፊዝ፡ “ዘባህርር 
ደሃይ ካብ ሰማይ” መጸኒ ብዝበሎ’ዩ ዛዚሙ። 
እዚ ዘባህርር ደሃይ ካብ ሰማይ ብድቅሱ ኣብ 
ሕልሙ ዝተራእየ ዘይኮነስ ብውንኡ እንከሎ 

ዝዓሰሎ እዩ። ነብሱ ነጊርዎ ማለት እዩ። እዚ 
ድማ ሳሕቲ ኣብ ጸሓፍቲ ዝርኤ ሻዱሻይ ህዋስ 
እዩ። ምስቲ ኤውሮፓይድስ ኣብ ጥንታዊት 
ግሪኽ ንኣፈታትሓ ግርጭት ድራማ 
ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዲ ኤክስ መሺና ዘተኣሳስር 
የብሉን። ኤውሮፓይድስ ፍታሕ ንዝሰኣነሉ 
ጉዳይ ካብ ሰማይ ጣኦት ብምውራድ፡ ‘ንስኻ 
ተመርዖ፡ ንስኻ ተፋታሕ፡ ንስኻ ሙት፡ ንስኻ 
ሃሉ፡’ እናበለ ዝፈትሖ ዝነበረ ዝተኣሳሰር 
ኣይኮነን። ንሓፊዝ ኣብ መንፈሱ ሕሹኽ 
ዝበሎ ሻዱሻይ ህዋሱ እዩ። እቲ ህዋስ ከምዚ 
ይብል፦ 

“ተደጒልካ ኢኻ ዘለኻ ተደጐል! ተደጐል!” 
ሓፊዝ ነዚ ደሃይ እዚ መጒትዎ እዩ። “በቃ 
ድሕሪ ሕጂ ኲናት የለ ሰላም የለ፣ ሰንፈላል 
ጥራይ እዩ ዘሎ! ባዕሉ ይፈልጥ ከኣ! ንሕና 
ክንደይ ግዜ ኢና ኣይ ኣብዚ ኣይ ኣብቲ ኴንና 
ሕማቕ መነባብሮ ከነሕልፍ?” ይብሎ። 
ተመሊሱ ድማ ናብ ውነኡ ብምእታው 
“ሰላም ኣሎ። ሰላም ክመጽእ እዩ ኵሉ ፍቓድ 
ፈጣሪ እዩ። ፈጣሪ ዝበሎ እዩ ዝኸውን። ሰብ 
እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ?” እናበለ ይጭድር። እቲ 
ሽዳሻይ ህዋስ ግን “ተደጐል!” ጥራይ ይብል። 

ሓፊዝ ክድጐል መሪጹ። ዝተደጐለ ሓዊ 
ዝጠፍኤ ይመስል ግን ሓደ መዓልቲ ባርዕ 
ሃልሃልትኡ ከርኢ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ሓፊዝ 
ድማ ነዚ ድምጺ እዚ ኣመኖ። ተደጐለ ድማ! 
ሕጂ ክርኤ እንከሎ ቃል እቲ ደራሲ ተፈጺሙ 
እዩ። ዝተደጐለ ምዑት ጅግና ሓቂ በርቢሩ 
ኣውጺእዋ’ዩ። መጽሓፍ ተደጐል ድማ 
ትምኒታ ሰሚሩ ይርከብ። እዚ ድምጺ እዚ 
ምስተሰምዐ ሓፊዝ ነቲ ኵሉ ኸርተት ዘከረ። 
ከምዚ ድማ በለ፦ 

“ብቕጽበት እቲ ወሪድኒ ዝነበረ መዓት 
ቅንጥጥ በለለይ። ኣምሳያ ናይ’ቲ ክቕጽዖ 
ዝጸናሕኩ ድማ ብህይወት ከለና ክንረኽቦ 
ዘይንኽእል መንፈሳዊ ፍስሃን ራህዋን 
ወረደኒ። እንተኾነ ኵሉ እቲ ዝሓለፈ 
ዘስካሕክሕ ገጻት ኲናት ሰንፈላልን ትገብሮ 
ናይ ዘይምፍላጥን፣ ምስኣንን ዘዘው-ዘዘውን 
ዝተጎድኤን ዝተሸራረፈን ልቢ ንምእባዱ 
ዝተኼደ ጕዕዞን ውጽኢቱን ቃንዛ፡ እህህታ፡ 
ትጽቢትን ጽምዋን ወለዲ በብሓደ በጨቕ 
በጨቕ እናበለ ከሸግረኒ እንከሎ ነቲ ኵሉ 
ስምዒታት ተደጐል ንኹሉ ገግዛኡ ኣለዎ፡ 
በልኩ” ብምባል ይገልጾ። 

እዚ መግለጺታት ኣብ ኣእምሮ ስእሊ 
ብምፍጣር ናብ ዝልዓለ ጥርዚ ንቕሓት 
ዘደይብ እዩ። በዚ ድማ ደራሲ ካብ ውሽጡ 
ናይ ዘተንፈሶ ጻዕረ-ህላወ እዩ።  

ከም’ቲ ደራሲ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣብ 
መጨረሽታ ንደራሲ መጽሓፍ ተደጐል፡ 
“ተወሰኽቲ ዓበይቲ ስርሓት ንጽበ ኣሎና” 
ዝበሎ፣ ገለ ደቀቕቲ ዝመስሉ እሞ ኣብ ቀጻሊ 
ስርሑ ከድህበሎም እንጽበዮ ፈይ ከብል። 

ደራሲ ማሕሙድ እብራሂም ብሓርኮትኾቱ 
ዓቢ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ኣበርኪቱ ኣሎ። 
እዚ ስራሕ እዚ ነቲ መጨረሽትኡ እንታይ 
ክኸውን እዩ ዝብል ጉዳይ ዝሓንገደ ስርዓት 
ክገልጾ እንከሎ እውን፡ “ባድመ ብሕጊ 
ናትኩም እያ ብሓይሊ ግን ናትናያ” ንዝበልዎ 
ተወሳኺ ጥፍኣት ስለዘየድሊ ዝተደጐለ ሓዊ 
ግን ጽባሕ ንግሆ ነታ ሓቂ ከውጽኣ እዩ ዝበሎ 

ተተግቢሩ እዩ። እቲ ኣብ’ቲ ዛንታ ዘሎ ጽውያ 
ኲናት ኣብ ውሽጡ ዀንካ ክትድብልን 
ክትጽሕፍን እንከለኻ ኣንባቢ ምሳኻ ሓፍ 
ለጠቕ ይብል እዩ። ብፍላይ ዛንታ ኲናት 
ኣሀንጣይን ናይ ኣለኻዶ የለኻይ ናይ ቋሕ ሰም 
ህይወት ስለዝኾነ መንጽረ ዛንታ ቀዳማይ 
ኣካል ምዃኑ ንምንጥልጣል ልቢ የዝሕሎ 
እዩ። ደራሲ ነዚ ኣስተውዒሉ ክርእዮ ኔርዎ። 
ምኽንያቱ ሓፊዝ ኣብ ዝኣተወ ኲናት ይእቶ 
ብዝተኸበበ መዋጥር ይከበብ ከም ዘይስዋእ 
ኣቐዲሙ ኣንባቢ ፈሊጡ ስለዘሎ መንጽረ 
ዛንታ ኣብ ምምራጽ ክጥንቀቕ ኔርዎ። ባዕሉ 
ካብ ኣዘንተዎ እቲ ቀንዲ ጠባይ ካብዚ ኹሉ 
ኲናት ድሒኑ ምዃኑ ኣንባቢ ፈሊጥዎ እዩ። 

ብዘይካ መንጽረ ዛንታ ኣብ ጽሑፍ መዘክር 
እቶም ፍጻመታት ጥራይ ስለዝገዝኡኻ ነቲ 
ቦታ ግዲ ኣይትገብረሉን ኢኻ። መጽሓፍ 
ክትደርስ እንተ ዄንካ ግን ነቶም ፍጻመታት 
ኣበየናይ ቦታን ስምን ጥራይ ዘይኮነ 
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣኦም፣ ወተሃደራዊ 
ኣገዳስነቶም ማዕረ ማዕሪኡ ክሕበር ይግባእ 
ኔሩ። ቅርጺ መሬት ኣብ ገለ ገለ ይጥቀስኳ 
እንተነበረ ዝያዳ ግን ደራሲ ኣብቲ ፍጻመ 
ጥራይ የተኵር ነበረ። 

ካልእ ነዚ ዛንታ ከሀብትም ዝነበሮ እሞ 
ግን ቀልጡፉ ዝተኾልፈ ዛንታ ፍቕሪ ሓፊዝን 
ራውዳን ክቕጽል ኔርዎ። ራውዳ ቀልጢፋ 
ብምምርዓዋ ነቲ ዛንታ ኲናት ዛንታ ኲናት 
ጥራይ ጌርዎ እዩ። ዛንታ ፍቕርን ኲናትን 
ኣበሪኹ ንኣንባቢ ንምሓዝ ኣብ መንጎ ፍቕሪ 
ጓልን ፍቕሪ ሃገርን ዘሎ ወጥሪ ከዕብዮ ኔርዎ። 

ሓደ ካብ’ቲ ብልጫ ናይዛ መጽሓፍ ኣብቲ 
መጨረሽታ ዘሎ እዩ። ኣብ መጨረሽታ እቲ 
ተደጐል ዝብል ደሃይ “ኣእዛንካ ኲር ኣቢልካ 
ኣእምሮኻ ክፈቶ!” ይብልሞ፡ “ነቲ ጸላኢኻ 
ክረኽቦ ቐሊል ንስኻ ንኽትረኽቦ ግን ሓያል 
ዝነበረ ነገር ረኺብካ ስለዘለኻ ተደሰት! ነቲ 
ንምርካቡ ዘይጽግመካ ርኹብ ንምርካብ 
ድማ ተደጐል! መሬት ተላሒጉ፡ ጾግሩ ከይፉ፡ 
ኣስናኑ ገይጹ፡ ሕኒን ዝብል ሕሱም ከልቢ 
ምሰል! ተደጐል!” ብምባል ይውስኽ ዛንታ 
ድማ ይዛዘም።  

ሓፊዝ ሳላ ዝተደጐለ ኣእምርኡ ድማ 
ስለዝኸፈቶ፡ ካብቶም ኣእምርኦም ዓጽዮም 
ነቲ ምድጓል ዝራሕርሑ ሰብ ቀቢጸ ተስፋ 
ዝተደጐለ ከም ዘባርዕ መስኪሩ። መጽሓፍ 
ተደጐል ትምኒታ ዘስመረት መጽሓፍ ድማ 
ኮነት! 

መጽሓፍ ተደጎል ዝሓለፍናየን ዓመታት 
ካብ ምውዳእ እዚ መጽሓፍ ክሳብ ምጅማር 
ናይዚ ዳሕረዋይ ዂናት እዩ። ነዚ ደራሲ 
ብኸመይ ከቕርቦ እዩ ብሃንቀውታ ነዛ 
ካልኣይቲ መጽሓፉ ንጽበ ኣለና። ስለቲ ዝገበሮ 
ጻዕርን ስነዳን ንደራሲኣ ማሕሙድ እብራሂም 
ኣገናዕ የድልዮ!!

ሃሃ ማማ መመ ተተ ኤኤ

ብመለስ ንጉሰ



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ
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ነቲ ኣብ ኣስመራ ደቡባዊ ምብራቕ ምም/ከባቢ 01 ሞኖፖልዮ ፕሎት 14 
ጎደና ማርሳ ተኽላይ ቁ.ገዛ 31/8 ዝርከብ ኣብ ቤ/ጽ/ ፓብሊክ ኖታሪ ብቁ.ውዕል 
3938/03 ብስም ሓሰን ዑስማን ዓብደልቓድር ዝተመዝገበ ገዛ ናብ ስምና 
ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ 
ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ትእዛዝ ናብ ቤት ጽሕፈት 
ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን የቕርብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ 
ግን ኦርጂናል ሰነዳትና ኣቕሪብና ጉዳይና ከነፈጽም ምዃንና እሕብር።

ፋጥና ዑመር ኣሕመድ

VACANCY ANNOUNCEMENT
 
 Kerkebet Mining Share Company is inviting qualified and competitive applicants for 
the following positions: 

1.Accountant1.Accountant
Number required; 1
Place of Work: -   Asmara
Type of Contract: - Definite period of one year
Salary  :- As per the company salary Scale 
Qualification and experience
Education- BA degree in accounting 
Work Experience – Minimum 5 years in accounting 
                            -Experience working with mining company is preferable
Other Abilites    -Well experienced in MS office suite 
                           -Excellent with kinds of financial software
                           -Fluent in verbal and written English, and inter personal skill, 
                           communication skills
                          -With some spoken Chinese would be advantageous Good health and 
                            able to pass a full physical body check 

2. Mineral Exploration Engineer2. Mineral Exploration Engineer
Number Required;   1
Place of Work    -Asmara/Kerkebet
Type of Contract: - Definite period of one year
Salary :- As per the company salary Scale

 Qualification and experience
Education      - BA degree in mineral exploration or relevant majors
Work Experience -10 years in mining exploration engineering
                             -Experience working for mineral extraction industry is preferable
Other Abilities-  Well experienced in mineralogy 
                           -Excellent with kinds of geological software, such as CAD, 
                             ArcGIS, GEOVIA Surpac
                            -Fluent in verbal and written English, and inter personal skill, 
                            communication skills
                          -With some spoken Chinese would be advantageous Good health and 
                          able to pass a full physical body check 

3.Engineering Geologist3.Engineering Geologist
Number Required;       1
Place of Work: -   Asmara/Kerkebet
Type of Contract: - Definite period of one year
Salary :- As per the company salary Scale

 Qualification and experience
1. Education- Masters/BA degree in engineering geology or relevant majors
2. Work Experience -5 years M.A /10 years B.A in engineering geology area
                                 -Experience working with mining company is preferable
Other Abilities-    Well experienced in analyses and interpret data
                           -Excellent with kinds of geological software such as CAD, 
                             ArcGIS, GEOVIA Surpac
                           -Fluent in verbal and written English, and inter personal skill, 
                           communication skills
                           -With some spoken Chinese would be advantageous Good health 
                             and able to pass a full physical body check

4. Hydrogeological Engineer4. Hydrogeological Engineer
Number Required;  1
Place of Work: -   Asmara/Kerkebet
Type of Contract: - definite period of one year
Salary :- As per the company salary Scale

 Qualification and experience
Education- BA degree in Hydrogeology Engineering or relevant majors
3. Work Experience -5 years in hydrogeological engineering area
                                 -Experience working with mining company is preferable
Other Abilities-    Well experienced in hydrogeology, geochemistry and related
                               -Excellent with kinds of geological software such as CAD, 
                               ArcGIS, GEOVIA Surpac
                                -Fluent in verbal and written English, and inter personal skill, 

                        communication skills
                       -With some spoken Chinese would be 
                         advantageous
Good health and able to pass a full physical body check

5.Driver5.Driver
Number required;   2
Place of Work: -   Kerkebet
Type of Contract: - Definite period of one year
Salary  :- As per the company salary Scale

 Qualification and experience
Education- 12th Grade complete
Driving License Grade- 4th grade or above
Age Below 50 
Work Experience –    Minimum 10 years  
                             -Experience working with mining 
                               company is preferable
Other Abilites    -Good in verbal and written English, 
and inter personal skill, communication skills
                           -With some mechanical knowledge and 
                           ability would be advantageous
Good health and able to pass a full physical body check 
Additional requirements 
1, Having fulfilled his/her National service and provide 
of release paper from the ministry of Defense
2, Present Clearance paper from current/last employer
3, Attached Documents: CV, educational and Work Ex-
perience credentials, Copy of National Identity Card, 
…
4, Only short listed applicants would be considered for 
interview
5, Deadline 7 working days from the day of publication 
in the news paper

Address: please email you application toAddress: please email you application to
        Kerkebet Mining Share Company         Kerkebet Mining Share Company 
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ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
26 ጥሪ 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.127

ካብ ፍሉያት ፍጻመታት ፕሪመር ሊግናይ ዝሓለፈ ሰሙን ግጥማት ፕሪመር 
ሊግ እንግሊዝ፡ ከም ልማዱ ዝተፈላለዩ 
ኣርእስትታት ሰሪሑ ሓሊፉ ኣሎ። ንሓደ 
ሰሙን ብምኽንያት ግጥማት ኤፍ ኤ ካፕ 
ኣዕሪፉ ከኣ 3 ለካቲት ብግጥም ቸልስን 
ፉልሃምን ዳግም ክምለስ’ዩ። ኣብቲ ናይ 
ዝሓለፈ ሰሙን ጸወታታት፡ ኣርሰናል ኣብ 
ምዉት ሰዓት ብዘመዝገበታ መዐወቲት 
ሸቶ ብናይ 5 ነጥቢ ፍልልይ መሪሕነታ 
ከተደልድል ከላ፡ ንማንቸስተር ሲቲ ከኣ 
ሃላንድ ሃትሪክ ሰሪሑ ኣብ ልዕሊ ዎልቭስ 
ዓወት ከተመዝግብ ኣኽኢልዋ እዩ። 
ዌስትሃም ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ናይ 2ብ0 
ዓወት ምምዝጋባ ንንግስነት ላምፓርድ 
ኣብ መወዳእታ ደረጃኡ ከተብጽሖ ከላ፡ 
ብራይተን ኣብ ውዱእ ግዜ ምስ ሌስተር 
ነጥቢ ተማቒላ። ኦሌ ዋትኪንስ፡ ኣስቶንቪላ 
ኣብ ልዕሊ ሳውዝሃምተን ክትዕወት 
ሓጊዝዋ። ሳም ሱሪድገ ከኣ ንናይ ቅድም 
ጋንታኡ በርንማውዝ ምስ ኖቲንግሃም 
ፎረስት ማዕረ ትገብር ድንጉይቲ ሸቶ 
ኣመዝጊቡ። ብዘይካ’ዚ፡ ሊድስ ምስ 
ብረንትፎርድ ክሪስታል ፓላስ ምስ 
ኒውካስል ሸቶ ዘይተራእዮ ጸወታ ከሕልፋ 
ከለዋ፡ ሓድሽ ተጻዋታይ ቸልሲ ሚካይሎ 
ሙድሪይክ ኣንጻር ሊቨርፑል ትስፉው 
ምንቅስቓስ ዘርኣየሉ ጸወታ’ውን ልዳት 
ክልቲአን ጋንታታት ክድፈር ኣይከኣለን። 
ብሰኑይ ምሸት’ውን እንተኾነ ሓለቓ 
ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ኬይን እንኮ 
ሸቶ ኣብ ዘመዝገበሉ፡ ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ 
ፉልሃም 1ብ0 ተዓዊታ እያ። እስከ ንገለ 
ካብ ኣገደስቲ ነጥብታት ናይቲ ዝተኻየደ 
ግጥማት ንከታተል።

ዚንቸንኮ መፍትሕ ተጻዋታይ ኣርሰናልዚንቸንኮ መፍትሕ ተጻዋታይ ኣርሰናል
ኣርሰናል ነዚ ተጻዋታይ ምፍራማ ከም 

ዝተዓወተት ዘካትዕ የብሉን። ይኹን’ምበር 
ቡካዮ ሳካ፡ ቶማስ ፓርተይን ማርቲን 
ኦዲጋርድን ንዝበዝሕ ጣቕዒት (ሞራል) 
ኣብ ዝወስዱሉ ዘለዉ ግዜ፡ ዚንቸንኮ ግና 
ንኣበርክቶኡ ዝበቅዕ ናእዳ ኣይረክብን 
ዘሎ። እዚ ዩክሬናዊ ተጻዋታይ ብቐዋሚ 
ክስለፈላ ዝኽእል ጋንታ ንምርካብ’ዩ ካብ 

ኢትሓድ ናብ ሰሜን ለንደን መጺኡ። 
ኣብ ፈላሚ ጸወታኡ ኣንጻር ክሪስታል 
ፓላስ ሸቶ ዝኾነት ኵዕሶ ከሺኑ ብሉጽነቱ 
ኣመስኪሩ’ኳ እንተነበረ፡ ጸኒሑ ግን 
ብናይ ብርኪ መስበርቲ ክሰናኸል’ዩ 
ተገዲዱ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናብ 
ንቡር ብቕዓቱ ተመሊሱ ካብ ዝሓለፉ 
ሽድሽተ ጸወታታት ጋነርስ ኣብ ሓሙሽተ 
ክስለፍ በቒዑ’ዩ። እዚ ተጻዋታይ ዋላ’ኳ 
ናብ ቅድሚት እናኸደ ዘጥቅዕ ተኸላኻላይ 
እንተዘይኮነ፡ ኵዕሶ ተቖጻጺርካ ኣንጻር 
መጋጥምትኻ ጸቕጢ ምፍጣር ኣብ 
ዝብል ስልቲ ጸወታ ሚኬል ኣርቴታ ግን 
ዝተወሃሃደ’ዩ ዝመስል። ዝሓለፈ ሰሙን 
ጋንታኡ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ 
ኣብ ዝገበረቶ ግጥም፡ ፍጥነት ናይቲ 
ጸወታ ብምሕላው ዝፈጠሮ ጸቕጢ ኸኣ 
ዝነኣድ’ዩ ነይሩ። ክሳብ መወዳእታ ናይዚ 
ወቕቲ ብኸምዚ ዘለዎ እንተደኣ ቀጺሉ 
ኸኣ፡ ተመክሮን ቴክኒካዊ ብስለትን ናይዚ 
ተጻዋታይ፡ ኣርሰናል ጽዋእ ፕሪመር ሊግ 
ንኽትዓትር ልዑል ኣስተዋጽኦ ክገብር’ዩ። 

ባጀቲች መድሕን ጀርገን ክሎፕ ባጀቲች መድሕን ጀርገን ክሎፕ 
ክኸውን’ዩክኸውን’ዩ
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመተ ስፖርት 

ንጸወታታት ሊቨርፑል ዝተዓዘበ ሰብ፡ 
ድኹም ጎኒ ናይዛ ጋንታ መስመር 
ምክፍፋላ ምዃኑ ኣይጠራጠርን እዩ። እዚ 
ኣብ ሓደ እዋን ሞተረ ስልቲ ኣጸዋውታ 
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ 
ዝነበረ መስመር፡ ሎሚ ጸዓትን ሓይልን 
ጎዲልዎ ብቐሊሉ ዝስገር ጎልጎል’ዩ ኮይኑ 
ዘሎ። ኣብዚ እዋን ግን እዛ ጋንታ ገለ 
ፍታሕ ዝረኸበት’ያ ትመስል። ኣብ ናይ 
ክራማት መስርሕ ምስግጋር ናብዛ ጋንታ 
ዝመጽአ ስቴፋን ባጀቲች፡ ቀላሲ ናይዚ 
መስመር ክኸውን ከም ዝኽእል የመስክር 
ኣሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ሊቨርፑል ኣንጻር 
ቸልሲ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም፡ እዚ ወዲ 
18 ዓመት ተጻዋታይ ብህድኣቱ ኵዕሶ 
ኣብ ምውናንን ኣብ ምምንጣልን ዘርኣዮ 

ብቕዓት ከኣ ንድሌት ክሎፕ ዳርጋ 
ኣማሊእዎ ክበሃል ይከኣል’ዩ። ሊቨርፑል 
ምስ ቀዳሞት ኣርባዕተ ጋንታታት ፕሪመር 
ሊግ ኮይና ውድድራ ክትፍጽም ትልኽ 
ኣብ ትብለሉ ዘላ ግዜ ኸኣ፡ እዚ ስጳኛዊ 
ተጻዋታይ ኣብ መስመር ምክፍፋል ቦታኡ 
ከውሕስ ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ።  

ሃላንድ ንስጊንጥራዊ ነቐፌታታት ሃላንድ ንስጊንጥራዊ ነቐፌታታት 
ጕሒፍዎጕሒፍዎ
ኣብ ምጅማር ናይዚ ወርሒ ማንቸሰትር 

ሲቲ ብጓል ከተማኣ ማንቸስተር ዩናይትድ 
ስዕረት ምስ ገጠማ፡ ብዙሓት ኣእዳው 
ናብ ሃላንድ ክወጣወጣ ተዓዚብና ኢና። 
ኣብቲ ግጥም ኵዕሶ ኣብ እግሩ ሒዙ 
ኣብ ምዅብኳብ ብሉጽ ኣይነበረን፡ 
ኵዕሶ ክትንክፍ ተሸጊሩ፡ ሸቶ እንተደኣ 
ዘይኣመዝጊቡ ብሉጽ ጸወታ ኣየርኣየን፡ 
ሲቲ ከም ጋንታ ጥምረት ክህልዋ 
ኣይገበረን….። ዋላ’ኳ ገለ ገሊኦም 
ሓቅታት ክህልዎም ዝኽእል እንተነበረ፡ 
ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ነቐፌታ ግን ማእለያ 
ኣይነበሮን። ይኹን’ምበር፡ እዚ ወዲ 22 
ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ቀዳማይ ወቕቱ 
ካብ 19 ጸወታታት ፕሪመር ሊግ 25 
ሸቶታት ብምምዝጋብ ነቐፍቱ ኣፎም ከም 
ዝዓብሱ ገይሩዎም ኣሎ። ሃላንድ ሰንበት 
ኣንጻር ዎልቭስ ንዘመዝገበን ሰለስተ 
ሸቶታት ደሚርካ ኣብዚ ወቕቲ ማልያ 
ማንቸስተር ሲቲ ወድዩ ኣብ ዘካየዶም 
ዝተፈላለዩ ጸወታታት፡ 31 ሸቶታት 
ከቑጽር ክኢሉ ኣሎ።

ኣሰልጣኒ ዘይብላ ኤቨርተን ተስፋ ኣሰልጣኒ ዘይብላ ኤቨርተን ተስፋ 
ዝቖረጸት ትመስልዝቖረጸት ትመስል
እንግሊዛዊ ፍራንክ ላምፓርድ ብሰኑይ 

ካብ መዝነት ምስልጣን ኤቨርተን ከም 
ዝተባረረ ይፍለጥ። ዋላ’ኳ እዚ ዜና ዘገርም 
እንተዘይኮነ፡ በዚ ብዌስትሃም ዘጋጠሞም 
ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ስዕረት ግን ተጻወትቲ 
ኤቨርተን ማዕረ’ዚ ኣሰልጣኒ ክዝለፉ ከም 
ዝግበኦም እዮም ፈላጣት ኵዕሶ እግሪ 
ኤውሮጳ ዝሰማምዑ። ኣብዚ ግጥም፡ 

ኤቨርተን ተሕልፎ ብዘላ ሽግር ክውቀስ 
ዘይግበኦ ሓላዊ ልዳት ጆርዳን ፒክፎርድ፡ 
ዶመኒክ ለዊን፡ ተኸላኸልቲ ቾኖር ኮዲን 
ጄምስ ታርኮውስኪን ድልዱል ሴሙስ 
ኮልማን፡ ምስ ሌስተር ኮይኑ ጽዋእ ፕሪመር 
ሊግ ዝዓተረ ዲማራይ ግሬይ፡ ብድምር 
60 ሚልዮን ፓውንድ ዝጠፈኦም 
ኣሌክስ ኢዋቢን ያሪ ሚናን ከምኡ’ውን 
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ፒኤስጂ ኢድሪሳ 
ጉየን እያ ኣብ ሜዳ ኣኽቲታ ነይራ። 
እዞም ኩሎም ከዋኽብቲ ተጻወትቲ፡ ኣብ 
ውሽጢ ሜዳ መራሒ ዘይብሎም ጥፉኣት 
ኮይኖም’ዮም ውዒሎም እንተተባህለ 
ምግናን ኣይከውንን። ዋላ’ኳ ጸወታታት 
ፕሪመር ሊግ ገና እንተሃለወ፡ ነቲ ብሕጂ 
ዝመጽእ ዘሎ ኣሰልጣኒ ግን ነዛ ጋንታ ካብ 
ምምላስ ከድሕና ከቢድ ዕማም’ዩ ዝጽበዮ 
ዘሎ።

ዴቪድ ራያ ንግብራዊ ፈተና ቶተንሃም ዴቪድ ራያ ንግብራዊ ፈተና ቶተንሃም 
ሰጊሩዎሰጊሩዎ
ብረንትፎርድ ካብ 20 ጸወታታት 

ፕሪመር ሊግ 30 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ 
ሻሙናይ ተርታ ክትስራዕ ምኽኣላ ንሓላዊ 
ልዳታ ዴቪድ ራያ ዓቢ ምስጋና ዘይግበኦ 
ኣይኮነን። እዚ ስጳኛዊ ሓላዊ ልዳት ምስ 
ብላክበርን ንኽልተ ዓመታት ድሕሪ 
ምጽዋቱ’ዩ ናብ ብረንትፎርድ ተመሊሱ፡ 
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብሉጽ ብቕዓቱ 
ዘንጸባርቕ ዘሎ። ራያ ኣብዚ ወቕቲ ብ86 
ግዜ እቲ ዝበዝሐ ኵዕሶ ዘድሓነ ተጻዋታይ፡ 
ብ212 ሕውየት ኵዕሶ (ball recovery) 
ቀዳማይ፡ ብ216 እቲ ብልክዕ ነዊሕ 
ኵዕሶ ዘቐበለ ሓላዊ ልዳት፡ ኣብ ሸውዓተ 
ጸወታታት ሸቶ ከይተመዝገቦ ካብ ሜዳ 
ብምውጽኡ ራብዓይ ዝበዝሐ ግዜ ሸቶ 
ዘይተመዝገቦ ሓላዊ ልዳት፡ ኣርባዕተ 
ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይ ሓደ ግጥም 
ዝተሰምየ ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ። ብሰንበት 
ጋንታኡ ኣንጻር ሊድስ ነጥቢ ተማቒላ 
ክትወጽእ ልዑል ኣበርክቶ ብምግባሩ ከኣ 
ንኣሰልጣኒኡ ቶማስ ፍራንክ ክሳብ ክንደይ 

ዋጋ ከም ዘለዎ ኣርእይዎ እዩ። እንተ እታ 
ንሎሪስ ንምትካእ ኣብ ራዳራ ኣእትያቶ 
ዘላ ቶተንሃም ግን ንምውናኑ ነግፈረግ 
ክትብል ከም ዘይብላ ይምከር።  

ፓላስ ንኒውካስል ደው ኣቢላ ብሉጽነታ ፓላስ ንኒውካስል ደው ኣቢላ ብሉጽነታ 
ኣርእያኣርእያ
ክሪስታል ፓላስ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ 

መዓልታት ኣንጻር ሰለስተ ዓበይቲ 
ጋንታታት ገጢማ ዘርኣየቶ ብቕዓት 
መግለጺ የብሉን። ካብ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ነጥቢ ተማቒላ ከይኣኽላ፡ ሕጂ 
ኸኣ ደጊማ ካብ ኒውካስል ሓንቲ ነጥቢ 
ወሲዳ ኣላ። ኣንጻር ቸልሲ ኣብ ዝገበረቶ 
ጸወታ’ውን ዋላ’ኳ ኵዕሶ ዘይፍትሓዊት 
ኮይና 1ብ0 ትረታዕ፡ ብሉጽነታ ግን 
ኣመስኪራ እያ። ፓትሪስ ቨይራ ሃኒጽዎ 
ዘሎ መስመር ምክልኻል፡ ንዓበይቲ 
ጋንታታት ከይተረፈ ደው ከብል’ዩ ዝረአ 
ዘሎ። ብፍላይ ናይ ክንፊ ተጻወትቲ፡ 
ንመስመር ምክልኻሎም ኣብ ምሕጋዝ 
ዘርእይዎ ዘለዉ ሓይሊ ፍሉይ ምዃኑ’ዩ 
ዝእመነሉ።

ብራይተን ንትሮሳርድ መተካእታ ከም ብራይተን ንትሮሳርድ መተካእታ ከም 
ዝረኸበትሉ ኣርእያዝረኸበትሉ ኣርእያ
ኣብ ብራይተን ዘለዉ ተጻወትቲ ዘፈርሙ 

ሓለፍቲ ፍሉያት እዮም። ማርክ ኩኩሬላ 
ብ60 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ቸልሲ 
ምስ ከደ፡ ብርብዒ ናይዚ ዋጋ ንፐርቪስ 
ኢስቱፒናን ኣምጺኦምዎ። ኒል ሙፓይ 
ናብ ኤቨርተን እንተበለ ንመንእሰይ 
ተጻዋታይ ኤቫን ፈርጉሰን ኣኽቲቶም። 
ብሉጽ ኣከፋፋሊ ቢሶማ ናብ ቶተንሃም 
እንተኣምረሐ ኤኳዶርያዊ ካይሴዶ 
ይረአ። ሕጂ ከኣ ንትሮሳርድ ናብ ኣርሰናል 
ሰዲዶም ጃፓናዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ 
ሚቶማ መተካእታኡ ገይሮም ኣለዉ። 
ዋላ’ውን ዝኾነት ጋንታ ዝድለ መጠን 
ገንዘብ ከፊላ ንሚቶማ እንተወሰደቶ፡ ወዲ 
20 ዓመት ጀረሚ ሳርሜንቶን ወዲ 18 
ዓመት ጁሊዮ ኢንሲሶ ዕድል ክረኽቡ 
ይጽበዩ ኣለዉ። እዛ ጋንታ ዝሓለፈ ሰሙን 
ምስ ሌስተር ማዕረ ተፈላልያ ኣብ ሻዱሻይ 
ተርታ እያ ተሰሪዓ ዘላ። ዘገርም’ዩ!

ሄኖክ ጻዕዳ ማልያ ሒዙኣባል ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 
ኤርትራ ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ ትማሊ ኣብ 
ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ንብሉጽ መንእሰይ 
ተቐዳዳማይ ትወሃብ ማልያ ጨቢጡ። ሄኖክ 
ኣብ ሰለስቲኡ መድረኻት ብዘመዝገቦ ብሉጽ 
ግዜ’ዩ ነዛ ማልያ ክውንና ክኢሉ ዘሎ። ኣብዚ 
ካቲጎሪ ብዘይካ ሄኖክ ካልእ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ 
ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 
እውን ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። 
ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን መድረኽ 4ይ ተርታ 

ድሕሪ ምሓዙ ትማሊ ግዜ ከይከሰረ መበል 14 
ተርታ ዝሓዘ ሄኖክ፡ ብውህሉል ግዜ ኣብ ዝካየድ 
ዘሎ ቅልስ እውን ካብቲ ቀዳማይ ዘሎ ፈረንሳዊ 
ጀይሶን ቴይሶን 16 ካልኢታት ድሒሩ ራብዓይ 
ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። ሄኖክ ካብ ሻውዓይ ተርታ’ዩ 
ናብ ራብዓይ ተርታ ሓዂሩ ዘሎ። 

 ኣብዚ ትማሊ ካብ ‘ለባምባ’ ተበጊሱ 
ኣብ ‘ሞይላ’ ዝተወደአን ጎልጎል ዝዓብለሎ 
123 ኪሎሜተር ርሕቀት ዝሸፈነን ሳልሳይ 
መድረኽ፡ ምስ ቱርካዊት ክለብ በይኮዝ 
ተሰሊፉ ዘሎ ናትናኤል ብርሃነ መበል 13 
ደረጃ ክሕዝ ከሎ፡ ኤፍሬም ገብረሂወት መበል 
17፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ መበል 24፡ ዳዊት የማነ 
መበል 29፡ ሜሮን ተሾመ ከኣ መበል 36 
ተርታ ከም ዝሓዙ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም 
ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ፡ ብዘይካ ሜሮን፡ 
ካብ ቀዳማይ ዝወጸ ጀይሶን ቴሶን ዝኾነ ግዜ 
ኣይከሰሩን። 
 ዝሓለፉ ሰለስተ መድረኻት ዙር ጋቦን 

ጐብለል ዝዓብለሎም ብምንባሮም፡ ዓባይ ጉጅለ 

ብቕጽበታዊ ውድድር እያ ጸወታኣ ትዛዝም 
ዘላ። ናይ ሎሚ ራብዓይ መድረኽ ዙር ጋቦን 
ግን 190 ኪሎሜተር ርሕቀት’ዩ ክሽፍን። እዚ 
ነዊሕ ጉዕዞ፡ ምስታ ኣብ መወዳእታ ዘላ 
5.2% ናይ ዓቐብ መለክዒን 0.9 ኪሎሜተር 
ንውሓትን ዘለዋ ዓቐብ ተደሚሩ ንተቐዳደምቲ 
ክፍትኖም ትጽቢት ኣሎ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኤርትራዊ ፕሮፈሽናል 

ተቐዳዳማይ በልጅማዊት ክለብ ኢንተርማርሼ 
ቢኒያም ግርማይ፡ ሎሚ ኣብ ስጳኛ ብዝካየድ 
ውድድር ናይ 2023 ውድድሩ ክፍልም 
እዩ። ቢኒያም ነዚ ትሮፊዮ ፖርት ዲ ኣልኩዲያ 
ዝተሰምየ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ዝሓለፈ 
ዓመት ተዓዊቱሉ ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን።



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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ኣመሪካ - ምስጢራዊ ሰነዳት ኣብ መንበሪ ገዛ ማይክ ፔንስቤት ጽሕፈት ፈደራላዊ መርመራ ኣመሪካ 
(ኤፍ.ቢ.ኣይ)፡ ኣብ መንበሪ ገዛ ምክትል 
ፕረዚደንት ኣመሪካ ነበር ማይክ ፔንስ 
ምስጢራዊ ሰነዳት ከምዝረኸበ ኣፍሊጡ።
እቲ ሰነዳት ኣብ ኢንዲያና ኣብ ዝርከብ 

ገዛ ናይቲ በዓል-ስልጣን ነበር ከምእተረኽበን፡ 
ብዛዕባ ትሕዝቶኡን ንምንታይ ዕላማ ኣብኡ 
ከምዝጸንሐን ይምርመር ከምዘሎ ኤፍ.ቢ.ኣይ 
ሓቢሩ።
ኣቐዲሙ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ናይ ጆ 

ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ምስጢራውያን 
ሰነዳት ከምእተረኽቡ ይፍለጥ።
እቶም ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ኣመሪካ፡ ነቲ 

ኣብ መንግስታዊ ትካላት ብግቡእ ክዕቀብ 
ዝነበሮ ምስጢራዊ ሰነዳት ስለምንታይ ኣብ 

መንበሪ ኣባይቶም ክሕዙዎ ከምዝመረጹ 
ዛጊት ኣይተነጸረን።

ብሰንኪ’ቲ ዝተረኽበ ምስጢራዊ ሰነዳት፡ 
ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኣመሪካ ነበር 

ዶናልድ ትራምፕ ክሲ ተመስሪቱ ከምዘሎን 
እቲ ጉዳይ ኣብ ፍርዳውያን ትካላት ናይ’ታ 
ሃገር ይረአ ምህላዉን ይፍለጥ።
ብመሰረት ሕጊ ናይ’ታ ሃገር፡ ላዕለዎት 

ሰበ-ስልጣን ናይ’ታ ሃገር ምስጢራዊ ሰነዳት 
ብውሑስ ኣገባብ ክተሓዝ ምእንቲ ናብ 
ሃገራዊ ትካል ስነዳ ከረክብዎ ኣለዎም።
ኣብ መንበሪ ገዛ ናይ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን 

ናይ’ታ ሃገር ምስጢራዊ ሰነዳት ከምእተረኽበ 
ዝገልጽ ሓበሬታ ድሕሪ ምግውሑ፡ ብህዝቢ 

ኣመሪካ ሕቶታት ይለዓል ምህላዉ 
ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር ይሕብሩ። ኣብ 
መንበሪ ገዛ ፕረዚደንታት ኣመሪካ ዝነበሩ፡ 
ቢል ክሊንተን፡ ጆርጅ ቡሽን ባራክ ኦባማን 
እውን መርመራታት ክካየድ ጠለባት 
ይቐርብ ምህላዉ ምንጭታት ዜና ናይ’ታ 
ሃገር ይሕብሩ።
ኣፈኛታት ባራክ ኦባማን ጆርጅ ቡሽን 

በብወገኖም ኣብ ዝሃቡዎ መግለጺ፡ እቶም 
መራሕቲ ነበር ኣብ መንበሪ ኣባይቶም 
ዝሓዙዎ ምስጢራዊ ሰነዳት ከምዘየለ 
ንማዕከናት ዜና ሓቢሮም።

“ነፋሪት ኲናት ደ.ሪ.ኮንጎ ክሊ ኣየረይ ጥሒሳ” ርዋንዳ
ሓንቲ ኤስ.ዩ 25 ዝዓይነታ ነፋሪት ኲናት 

ደሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ንክሊ ኣየር 
ርዋንዳ ጥሒሳ ከምዝበረረት መንግስቲ ርዋንዳ 
ከሲሱ።
ሓይልታት ርዋንዳ፡ ክሊ ኣየር ሃገሮም 

ንምክልኻል ናብታ ነፋሪት ከምዝተኰሱ፡ 
እንተኾነ ብዘይ ጉድኣት ናብ ቦታኣ 
ከምእተመልሰት ኣፈኛ መንግስቲ ርዋንዳ 
ገሊጻ።
እታ ኣፈኛ፡ እቲ ብደ.ሪ.ኮንጎ ተኻዪዱ 

ዝበለቶ ጥሕሰት ክሊ ኣየር፡ ምስ ተግባራት 
ውግእ ዝጽብጸብ ተዅታዂ ኣካዪዳ ከምዝኾነ 
ብምኽሳስ፡ ኪንሻሳ ተግባራታ ደው ክተብሎ 
ጸዊዓ።
መንግስቲ ደ.ሪ.ኮንጎ ብወገኑ፡ ነፋሪቱ ንክሊ 

ኣየር ርዋንዳ ከምዘይጠሓሰት ብምግላጽ ነቲ 
ዝቐረበሉ ክሲ ነጺጉዎ ኣሎ። 
ሓይልታት ርዋንዳ ነታ ኣብ ውሽጢ 

ክሊ ኣየር ደ.ሪ.ኮንጎ ትበርር ዝነበረት ነፋሪት 

መንግስቲ ካሜሩን ምስ ተቓወምቱ ዕርቂ ከምዘይሓተተ ገሊጹ
መንግስቲ ካሜሩን ምስቶም ኣንጻሩ 

ዝዋግኡ ዘለዉ ዕጡቓት፡ ዕርቂ ክገብር ሕቶ 
ከምዘየቕረበ ኣፍሊጡ።
መንግስቲ ካሜሩን ነዚ ዝገልጽ ዘሎ፡ 

ድሕሪ’ቲ መንግስቲ ካናዳ፡ ኣብ መንጎ’ቶም 
ተቐናቐንቲ ወገናት ካሜሩን ዝርርብ ሰላም 
ከምዝጅምር ዝገልጽ ሓበሬታ ምዝርግሑ 
እዩ። ካናዳ ኣቐዲማ ነቲ ኣብ ካሜሩን 
ከምዝጅምር ዝገለጸቶ መስርሕ ሰላም 
ክትሽምግል ተበጊሳ ከምዘላ ምግላጻ ይንገር።

ይኹን እምበር፡ መንግስቲ ካሜሩን 
ብዛዕባ’ቲ ዝተባህለ መስርሕ ሰላም ኣፍልጦ 
ከምዘይብሉን ካብ ዝኾነ ኣካል ሓገዝ 
ሽምግልና ከምዘይሓተተን እዩ ዘነጽር። 
ንመንግስቲ ካናዳ እውን ብስም ኣይጠቐሰን። 
ዝሓለፈ 21 ጥሪ፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት 

ወጻኢ ካናዳ ኣብ ዘውጸኦ ወግዓዊ ሓበሬታ፡ 
እታ ሃገር ኣብ መስርሕ ሰላም ካሜሩን 
ከም መንጎኛ ኮይና ክትሰርሕ ንዝቐረበላ 
ሕቶ ተቐቢላቶ ከምዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ 

ምዝርግሑ ይጥቀስ።
ኣብቲ ብእንግሊዝ ዝግዛእ ዝነበረ ምዕራባዊ 

ክፋል ካሜሩን ዝነብሩ ሕብረተሰብ ናይ’ታ 
ሃገር፡ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ናይ’ታ ሃገር 
ኣድልዎ ከምዘጋጥሞም እዮም ዝገልጹ። 
ኣፈኛ ናይቶም ኣብቲ ዞባ ‘ኣምባዞኒያ’ 
ትበሃል ናጻ ሃገር ንምምስራት ዝንቀሳቐሱ 
ተቓወምቲ ብወገኑ፡ መንግስቲ ካሜሩን 
ኣውጺኡዎ ዘሎ መግለጺ ከምዝረኣዮ፡ 
እንተኾነ ብዛዕባኡ ርእይቶ ክህብ 
ከምዘይደልን ገሊጹ።
እቶም ተቓወምቲ ኣቐዲሞም ኣብ 

ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ ብመንግስቲ ካናዳ 
ዝግበር ሽምግልና ከምዝቕበሉዎ ምግላጾም 
ይፍለጥ።
ኣብ ምዕራባዊ ካሜሩን ኣብ ዝካየድ 

ዘሎ ግጭት፡ ህይወት ኣሽሓት ሰባት 
ከምዝጠፍአን ብውሕዱ 800 ሽሕ ሰባት 
ድማ ካብ መነባብሮኦም ከምእተመዛበሉን 
ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት።

ኲናት ክሃርሙ ከምዝፈተኑ፡ እንተኾነ ብዘይ 
ጉድእት ኣብ ከተማ ጎማ ከምዝዓለበት እዩ 
መንግስቲ ኪንሻሳ ዝገልጽ። ብርዋንዳ ኮነ 
ኢልካ ተዅታዂ ስጉምቲ ከምእተወስደ 
ድማ ከሲሱ።
ብኤም 23 ዝጽውዑ ዕጡቓት ተቓወምቲ 

ኣንጻር መንግስቲ ኮንጎ ሰፊሕ መጥቃዕቲ 
ድሕሪ ምኽፋቶም፡ ጎረባብቲ ሃገራት 
ዝኾና ርዋንዳን ደ.ሪ.ኮንጎን ዲፕሎማስያዊ 
ዝምድናአን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወዲቑ 
ከምዘሎ ይፍለጥ።
ደ.ሪ.ኮንጎ፡ ርዋንዳ ነቶም ዓሌት ቱትሲ 

ዘለዎም ተቓወምቲ ተዕጥቕ ከምዘላ እያ 
ትኸስስ። ሕቡራት ሃገራትን ምዕራባውያን 
ሓይልታትን እውን ኣብ ልዕሊ ርዋንዳ 
ተመሳሳሊ ክሲ እዮም ዘቕርቡ።
ጉጅለ ‘ኤም.23’ ብሽምግልና ዞባውያን 

ሃገራት ተዅሲ ደው ኣቢሉ’ኳ እንተጸንሐ፡ 
ኣብዚ ሰሙን’ዚ ግን ኣብ ጥቓ ከተማ ጎማ፡ ኣብ 

ጃፓን - ናይ ጽዕነት መርከብ ጥሒላ

ኣብ ገማግም ጃፓን ሓንቲ ናይ 
ጽዕነት መርከብ ጠንቁ ብዘይተፈልጠ 
ምኽንያት ከምዝጠሓለት ሰብ መዚ 
ጃፓን ገሊጾም።
እታ መርከብ ትማሊ (ረቡዕ) 
ከምዝጠሓለትን፡ ኣብኣ ካብ ዝነበሩ 
ሰባት ክልተ ክሞቱ እንከለዉ፡ 9 ድማ 
ደሃዮም ጠፊኡ ምህላዉ ተሓቢሩ። 
11 ኣባላት ናይታ መርከብ ግን 
ብሓገዝ ኣባላት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ 
ክድሕኑ ከምዝኸኣሉ እያ ጃፓን 
ትገልጽ።
እታ ‘ጂንቲያን’ ዝተሰምየት 

መርከብ ዋንነት ሆንግኮንግ ኮይና፡ 
ዜጋታት ቻይናን ሚያንማርን 
ዝኾኑ 22 ኣባላት ከምዝነበሩዋ እዩ 
ተሓቢሩ።

መንጎ ዕጡቓት ናይቲ ጉጅለን ሓይልታት 
መንግስቲ ደ.ሪ.ኮንጎን ሓያል ግጭት ተወሊዑ 
ከምዘሎ ምንጭታት ናይ’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።

መርከብ ‘ጂንቲያን’ ኣብ ዝጠሓለትሉ 
ገማግም ደቡባዊ ምዕራብ ጃፓን 
ብርቱዕ ማዕበል ተላዒሉ ከምዝነበረን 
ብኡ ንብኡ ካብታ መርከብ ናይ 
ሓገዝ ሕቶ ከምዝመጽኦምን ኣባላት 
ሓለዋ ጃፓን ገሊጾም።
እታ ናውቲ ህንጻ ጽዒና 

ዝነበረት መርከብ፡ ካብ ማሊዥያ 
ከምእተበገሰትን ናብ ደቡብ ኮርያ 
ተምርሕ ምንባራን እቲ ሓበሬታ 
ኣረዲኡ።
ቅድሚ ሓደ መዓልቲ’ውን ሓንቲ 

ንእሽቶ መርከብ ኣብ ደቡባዊ 
ጃፓን ኣብ ጥቓ ደሴት ኦኪናዋ 
ከምዝጠሓለት፡ 19 ቻይናውያን 
ኣባላታ ግን ብህይወት ከምዝደሓኑ 
ማዕከናት ዜና ጃፓን ይሕብራ።

ማላዊ - ቍጽሪ ግዳያት ሸሮኽ ልዕሊ ሽሕ በጺሑ
ማላዊ ኣጋጢሙዋ ብዘሎ ኣብ ታሪኻ 

ዝኸፍአ ለብዒ ሕማም ሸሮኽ፡ ዛጊት 
ልዕሊ ሓደ ሽሕ ዜጋታታ ከምዝሞቱን 
ካልኦት ልዕሊ 30 ሽሕ ድማ ተለኺፎም 
ከምዘለዉን ኣፍሊጣ።
ሚኒስተር ጥዕና ናይ’ታ ሃገር ኩምቢዘ 

ቺፖንዳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እዚ ሕጂ ኣብ 
ማላዊ ተኸሲቱ ዘሎ ለብዒ ሸሮኽ፡ ካብቲ 
ኣብ 2001-2002 ኣጋጢሙ ዝነበረን 
ህይወት 968 ሰብ ዝቐዘፈን ተመሳሳሊ 
ለብዒ ዝኸፍአ ከምዝዀነ ገሊጹ።
ስድራቤታት፡ ሬሳ ግዳያት ንምቕባር 

ዝኽተሉዎ ዘለዉ ሃይማኖታውን 
ባህላውን ኣገባባት፡ እቲ ሕማም 
ንኸስፋሕፍሕ ቀንዲ ምኽንያት ይኸውን 
ከምዘሎ ዝገለጸ እቲ ብዓል-ስልጣን፡ በዚ 
ምኽንያት ኣብ ኣገባብ ኣቀባብራ ልዑል 
ጥንቃቐ ከዘውትሩ ኣተሓሳሲቡ።
ብመሰረት’ቲ ብዓል-ስልጣን፡ ዝበዝሑ 

ግዳያት ናይቲ ሕማም፡ ነበርቲ ሊሎንግወን 
ብላንቲረን ናይ ዝተባህላ ክልተ ዓበይቲ 
ከተማታት ናይ’ታ ሃገር እዮም።
እዛ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣፍሪቃ እትርከብ 

ሃገር፡ ኣብ ግዜ ናይ ዝናብ ወቕቲ (ካብ 

ሕዳር ክሳብ መጋቢት) ብቐጻሊ ብለበዳ 
ሸሮኽ ከምእትጥቃዕን፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ 
ወቕቲ ብማእከላይ ገምጋም ኣስታት 100 
ሰባት ከምዝሞቱዋን ጸብጻባት የመልክቱ።
ማላዊ፡ ንዜጋታታ ጸረ-ሸሮኽ ክታበት 

ንምኽታብ ኣብ ሕዳር 2022 ካብ 
ሕቡራት ሃገራት ኣስታት ሰለስተ 
ሚልዮን ዶዝ ክታበት ተቐቢላ’ኳ 
እንተነበረት፡ እቲ ለብዒ ግን እንትርፎ 
መሊሱ ክገድድ ዝዀነ ናይ ምንካይ 
ምልክት የርኢ ከምዘየሎ፡ እቶም 
ጸብጻባት ወሲኾም ይጠቕሱ።

ሸሮኽ፡ ብርቱዕ ውጸኣትን ተምላስን 
ኣኸቲሉ ኣብ ሞት ዘብጽሕ ኣዝዩ 
ሓደገኛ ሕማም ኰይኑ፡ ብዝተበከለ 
ማይን መግብን ኣቢሉ ናብ ሰብ 
ከምዝመሓላለፍ ክኢላታት ናይቲ 
ዓውዲ የረድኡ።
ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና 

ዓለም፡ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ ካብ 1.3 
ሚልዮን ክሳብ 4 ሚልዮን ዝግመቱ 
ሰባት ብሕማም ሸሮኽ ክልከፉ እንከለዉ፡ 
ክሳብ 143 ሽሕ ዝኣኽሉ ካብኣቶም 
ድማ ይሞቱ።
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