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ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ፡ ኣብ መደባት 2023 ዘትዩ

ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ፡ ብ25 
ለካቲት ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን 
ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ - ናይ 
ስራሕ መሻርኽቲ ኣብ ዝተረኽቡሉ ኣኼባ፡ 
ንጥፈታት 2022 ገምጊሙ ኣብ መደባት 
2023 ዘትዩ።
ግዝያዊ ዳይረክተር ናይ’ቲ ማእከል ዶ/ር 

ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ናይ ቃጸሎ መብጣሕቲ ይካየድ ኣሎ
ብምትሕብባር ኤርትራውያንን 

ጀርመናውያንን ሓካይም፡ ኣብ ሃገራዊ 
መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት፡ ናይ ቃጸሎን 
ተፈጥሮኣዊ ጸገማት ኣጻባዕትን ፍሉይ 
መብጣሕቲ ይካየድ ኣሎ።
በቲ መደብ፡ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ 

መዓልታት 36 ዜጋታት ከም እተገብረሎም፡ 
ኣብ ክፍሊ መብጣሕቲ ዓጽምን ጅማትን - 
ክኢላ ነርስ ፋሲል ገብሩ ሓቢሩ።
ምስ’ዞም ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ 

እናተመላለሱ ኣገልግሎት ዝህቡ 
ጀርመናውያን ክኢላታት ብምትሕብባር፡ 
ውጽኢታዊ ስራሕ ይዕመም ከምዘሎ 
ዝጠቐሰ፡ ሓላፊ ክፍሊ ቃጸሎ ነርስ ከሰተ 
ብርሃነ፡ ኣብ መጻኢ ብዓቕሚ ኤርትራውያን 
ክኢላታት ዝሰላሰለሉ መንገዲ ንምፍጣር 
ዝሕግዝ ባይታ ይጣጣሕ ከምዘሎ ገሊጹ።
ቃጸሎን ተፈጥሮኣዊ ጸገማት ኣጻብዕትን 

ዘጋጠሞ ዜጋ፡ ብእዋኑ ናብ ሕክምና 

ተጋዳላይ ሌ/ኮሎኔል ተኪኤ በርሀ (ጓህራይ) ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ ሌ/ኮሎኔል ተኪኤ በርሀ ዓንዶም (ጓህራይ)፡ ብ26 ለካቲት ኣብ 

መበል 78 ዓመት ዕድመኡ ብሕማም ተሰዊኡ።
ኣብ 1973 ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ 

ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ 
ተጋዳላይ ተኪኤ፡ ኣብ እዋን ቃልሲ ኣብ 
ተዋጋኢ ሰራዊት ክሳብ ብደረጃ መራሕ 
ሓይሊ፣ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ 
ወተሃደራዊ ህንጻን ስታፍ ምምሕዳር 
ሚኒስትሪ ምክልኻልን ብዝተፈላለየ 
ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን 
ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ገዲም ተጋዳላይ ሌ/ኮሎኔል ተኪኤ 

በርሀ (ጓህራይ)፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ 
ኣርባዕተ ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ትማሊ 27 ለካቲት ሰዓት 4፡00 ድሕሪ-ቐትሪ ኣብ መቓብር 

ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ሌተና ኮሎኔል ተኪኤ በርሀ 

ዝተሰመዖ ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራቤቱን መቓልስቱን “ጽንዓት ይሃብኩም” ኢሉ።

ኣቤል ሃብተማርያም፡ ኣብ ኣዕኑድ ትካላዊ 
ብቕዓት፣ ምሕደራ መስርሕ፣ ምልካዕ ትግባረ 
ስራሕን ትንተና ምሕደራ ፍልጠትን፣ 
ኣተኲሮ ኣብ ውጽኢት ስራሕ፡ ኣብ ዝብሉ 
ኣርእስትታት - ብመንጽር ህልው ደረጃን 
ክብጻሕ ዝድለ ውጽኢትን መግለጺ ኣቕሪቡ።
ኣብ 2022 ዝተተግበሩ መደባት ስልጠና፡ 

መጽናዕትን ምኽራዊ ኣገልግሎትን፡ 
ከምኡ’ውን ምምሕዳርን ፋይናንስን፡ 
ምስ ውጥናት ስራሕ 2023 ብምዝማድ፡ 
ብዝምልከቶም ሓለፍቲ ጸብጻባት ቀሪቡ።
ንስርዓት መሃዝነት ጽላት ሕርሻ ዝምልከት 

ዳህሳስን ምኽራዊ ኣገልግሎትን፣ ምኽላስ 
ሃገራዊ ውጥን ምሕደራ ኣከባቢ ኤርትራ፣ 

ፕሮግራም ምሕያል ብቕዓት መሪሕነትን 
ምሕደራን ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ካብ’ቶም 
ብምልኣትን ብኸፊልን ዝተዓሙ ቀንዲ 
መደባት ምዃኖም ተገሊጹ።

ተሳተፍቲ፡ ተመኲሮን ጸጋታትን ምሕደራ 
ኣብ ወጻኢ ናይ ዝነብሩ ዜጋታት ብዝግባእ 
ክምዝመዝ፣ ውዳበን ምድራጅን ዝእከብ 
ሓበሬታታት ብዕቱብ ክስራሓሉ፣ ናይ 
ኣሰልጠንቲ ስልጠና ክለሳ ክግበረሉን 
ዝያዳ ክድፋኣሉን፣ ውሁድ ኣሰራርሓን 
ብስትራተጂካዊ ውጥን ዝምራሕ ስራሕን 
ክተባባዕ፣ ኣብነታዊ ኤርትራዊ ተመኲሮ 
ምሕደራ ክዂላዕን ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ 
ክድንፍዕን - ዝብል ርእይቶታት ኣፍሲሶም።
ኣብ መወዳእታ፡ ስሩዕ መድረኽ ሓባራዊ 

ዘተ፡ ምምኽኻርን ምልውዋጥ ተመኲሮ 
ምሕደራን ምትእትታው፣ መምርሒ 
ስነ-ምግባርን ድስፕሊንን ሰራሕተኛታት 
መንግስቲ ንምትእትታው ዘኽእል መደባት 
ምትግባር፣ ኣገባብ መምዘኒ ብቕዓት 
ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምትእትታው 
ዝምልከት ምምኽኻርን መጽናዕትታትን 
ክካየድ. . . ገለ ካብ ውጥን ስራሕ 2023 
ምዃኑ ተገሊጹ።
ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ፡ ኣፍራይነት፡ 

ጥቅውና፡ ኣድማዕነትን ተሓታትነትን ኣብ 
ትካላት ንምምዕባልን ንምስራጽን፡ ኣብ ወርሒ 
ነሓሰ 2006 ዝቘመ መንግስታዊ ትካል እዩ።

ክመጽእ ዝመኸረት ካብ ክፍሊ 
መብጣሕቲ ሓኪም ኣብርሃጽዮን ክብሮም 
ድማ፡ እቶም ጀርመናውያን ክኢላታት 
ጐድኒ-ጐኒ’ቲ ሞያዊ ሓገዞም፡ ፍልጠቶም 
ኣብ ምትሕልላፍን ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ 
ሕክምና ኣብ ምልላይን እውን ኣበርክቶ 

ይገብሩ ከምዘለዉ ኣረዲኣ።
ካብ 1999 ጀሚሮም ኣብ ኤርትራ 

ብሞያኦም የበርክቱ ከምዘለዉ ዝሓበሩ’ቶም 
ጀርመናውያን ክኢላታት፡ ኣብ መጻኢ 
ብዝለዓለ ክሰርሑሉ ድልዋት ምህላዎም 
ኣረጋጊጾም።

ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዩሮ፡ 95 ሽሕ ዶላርን 60 ሽሕ ናቕፋን ተወፍዩ
ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝነብሩ ዜጋታት፡ 

ንዝተፈላለየ መዓላታት - ልዕሊ ፍርቂ 
ሚልዮን ዩሮ፡ ልዕሊ 95 ሽሕ ዶላርን 
ኣስታት 60 ሽሕ ናቕፋን ወፍዮም።
በዚ መሰረት፡ ኤርትራውያን ነበርቲ 

ጀርመን፡ ሃገራዊ ልምዓት ንምዕዋት 547 
ሽሕን 45ን ዩሮ ከምዘበርከቱ፡ ሃገራዊ 
ሽማግለ ኤርትራውያን ሓቢሩ።

ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ነበርቲ 
ኣወስትራልያን ኒውዝላንድን - 132 
ስድራ-ስዉኣት ንክልተ ዓመት ንምንባይ 
ብዝወሰንዎ መሰረት 95,216 ዶላር፣ 
ተመሃሮን መማህራንን ቤት-ትምህርቲ 
ካልኣይ ደረጃ ሓላይ ድማ፡ መቐጸልታ 
ናይ’ቲ ክገብርዎ ዝጸንሑ ወፈያታት 24 
ሽሕ ናቕፋ ከምዘበርከቱ፡ ሚኒስትሪ ዕዮን 

ማሕበራዊ ድሕነትን ሓቢሩ።
ወ/ሮ ጽገሃና ጊላዝጊ 20 ሽሕ ናቕፋ፣ 

ወ/ሮ መብራት ሓጐስ ብስም በዓል-
ቤታ ነፍስ-ሄር ነጋሽ ገብረየሱስ 10,024 
ናቕፋ፣ ነበርቲ ኔዘርላንድስ ስድራ-ቤት 
ኣቶ በረኸት ኣርኣያ ድማ 5,500 ናቕፋ 
ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት 
ወፍዮም።

ኣቑርደት - ተመሓላለፍቲ ሕማማት 
ንምግታእ ኣብ ዝሕግዙ ሜላታት ተዘትዩ
ኣብ ኣቑርደት፡ ካብ እንሰሳ ናብ ሰብ 

ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምግታእ ኣብ 
ዝሕግዙ ሜላታት ተዘትዩ።
ኣብ’ቲ ወከልቲ ህዝቢ፡ ሓረስቶት፡ ኣመሓደርቲ 

ከባቢን ኣነባበርቲ ዓዲን ዝተሳተፍዎ ርክብ፡ 
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ’ቲ ንኡስ 
ዞባ ኣቶ ቴድሮስ ዘገርግሽ፡ ካብ እንሰሳ ናብ 
ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምቁጽጻር፡ ሰብ-
ሞያ ሕርሻ ንዝወሃብ መምርሒታት ብግቡእ 
ከተግብሩን ኣፍልጦ ሓረስቶት ክብ ንምባል 
ክነጥፉን ኣተሓሳሲቡ።

ክኢላታት ምቁጽጻር ብቚሊን ዘራእትን 
ብወገኖም፡ ሕብረተሰብ - ንምቁር ድንሽ ኣብ 
ዕለታዊ መኣዱ ከዘውትሮ ሞያዊ ምኽሮም 
ሂቦም።
ኣብ መወዳእታ፡  ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ 

ኣቑርደት ኣቶ ኢሳቕ ጥዑም፡ እቶትን 
እቶታውነትን ሓረስቶት ንምዕባይን 
ውሕስነት ጥዕና ሕብረተ-ሰብ ንምርግጋጽን 
ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ፡ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ 
ኣቑርደት ዕቱብ ስጒምቲታት ከምዝወስድ 
ኣረጋጊጹ።

ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ 
ትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉ
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ጥዕናጥዕናጥዕናጥዕና
ሱሌማን ኣሕመድሱሌማን ኣሕመድ

ህርመት ልቢ. . .ህርመት ልቢ - ልቢ ኣብ ሓደ ደቒቕ 
እትህቦ ብዝሒ ትርግታ ማለት እዩ። 
እቲ ንቡር ትርግታ ልቢ፡ ካብ ሰብ ናብ 
ሰብ ይፈላለ እዩ። ኣብ ዕረፍቲ/ተዛነ ምስ 
እንህሉ እቲ ትርግታ ክወርድ እንከሎ፡ ኣብ 
እንንቀሳቐሰሉ ድማ ይልዕል።
ሓደ ሰብ፡ ዓቐን ትርግታ ልቡ ብኸመይ 

ከንብቦ ከም ዝኽእል ምፍላጥ - ንጥዕናኡ 
ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ፡ ትርግታ ልብና 
ምልክት ጥዕናናን ዝተፈላለዩ ዓይነት 
ሕማማትን ስለዝኾነ። ትርግታ ልብና 
ቀንዲ መሐበሪ ጥዕና ልብና እውን እዩ። 
ትርግታ ልብና - ጸቕጢ ደምና፡ ስርዓተ-
እስትንፋስናን ሙቐት ሰብነትናን ንምልላይ 
ይሕግዝ። 
መድሃኒት ብቐጻሊ ንወስድ ምስ 

እንኸውን እውን፡ ዓቐን ህርመት ልብና 
ተደጋጋሚ ብምልካዕ - ንሓኪም ክንሕብር 
ኣገዳሲ ምዃኑ ኣይንዘንግዕ።  
ዕድመ ወዲ ሰብ - ለውጢ ኣብ ህርመት 

ልብን ስሩዕ ትርግታን ከመልክት ከም 
ዝኽእል፡ ኣብ ኒው-ዮርክ ሕ.መ. ኣመሪካ 
ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና ኣብ ጸብጻቡ 
ኣስፊርዎ ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ህርመት ልብን 
ኩነታት ትርግታ ልብን ንኹነታት ልቢን 
ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ጸገማትን ከመልክት 
ከም ዝኽእል እቲ ጸብጻብ የነጽር። 

ምምዝባል ንቡር ትርግታ ልቢምምዝባል ንቡር ትርግታ ልቢ
ዓቐን ህርመት ልቢ ንምልካዕ፡ ትርግታ/

ረምታ ልቢ ምፍላጥ የገድስ። ትርግታ 
ልቢ ኣብ መላግቦ ጉንቦ ኢድ፡ ኣብ 
መዕጸፊ ኩርናዕ ኢድ፡ ኣብ ክሳድ፡ ኣብ 
ኣፍ-ልቢን ኣብ ላዕለዋይ ክፋል እግርን 
ክነንብቦ ንኽእል። 
ምምዝባል ንቡር ትርግታ ልቢ፡ ንረምታ 

ልቢ ብግዜ ኮነ ብሓይሊ ህርመቱ 
ዝልውጠሉ ኩነታት እዩ። ኣብ ልቢ ዝርአ 
ምምዝባል፡ ንረምታ ልቢ ክጸልዎ ግድን 
እዩ። ብእንግሊዝኛ ‘ኣሪትምያ’ (arrhyth-
mia) ይበሃል። 
ምምዝባል ንቡር ትርግታ ልቢ ከጋጥም 

ዝኽእል፡ ንህርመት ልቢ ዘማእዝንን 
ዝቆጻጸርን ብኤለክትሪካዊ ተዘዝታ ዝፍጠር 

ረምታ ብግቡእ ምስ ዘይሰርሕ እዩ። እዚ 
ድማ ነታ ልቢ፦
+ ቀቀልጢፋ ከምእትሃርም ይገብራ። 

‘ታክያርዲያ’ (tachycardia) ይበሃል።
+ ኣብ ምህራም ከም እትዱንጒ 

ይገብራ። ‘ፕሪማቹር ኮንትራክሽን’ (prem-
maturem contraction) ይበሃል።
+ ክብን ለጠቕን ህርመት ከምእተካይድ 

ይገብራ። ‘ፊብሪላሽን’ (fibrillation) 
ይበሃል። 
ምምዝባል ንቡር ትርግታ ልቢ፡ ኣብ 

ዋሕዚ ደምን ሻምብቆታት ደምን ዕንወት 
የስዕብ እዩ። ከም’ዚ ምስ ዝኸውን፡ ኣብ 
ልዕሊ ሓንጎል፡ ሳንቡእን ካልኦት ኣገደስቲ 
ኣካላትን ሃስያ ከውርድ ይኽእል። 
ምምዝባል ንቡር ረምታ ልቢ እናበኣሰ 

ኣብ ዝኸደሉ እዋን ንጥፈታትካ ብግቡእ 
ክተካይድ ክሳብ ዘይትኽእለሉ ነዞም 
ዝስዕቡ ምልክታት ከተርኢ ትኽእል ዝስዕቡ ምልክታት ከተርኢ ትኽእል 
ኢኻ። ንሳቶም፦ኢኻ። ንሳቶም፦
* ቃንዛ ኣፍ ልቢ፡
* ጸገም እስትንፋስ፡
* ድኻምን ምስልቻውን፡
* ሃለዋት ምጥፋእ፡
* ረሸሽ ምባልን ምርሃጽን እዮም። 
እዞም ልዒሎም ዝተጠቕሱ ምልክታት 

ምስ ዝህልወካ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና 
ክትከይድ ከም ዘለካ ዘርእዩ እዮም። 
ምምዝባል ንቡር ትርግታ ልቢ፡ 

ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ኣለዎ። 
ምናልባት’ውን እቲ ጠንቂ ሕክምናዊ፡ 
ኣካላዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣውን ተወርሶኣውን 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ነቲ ጠንቂ 
ዘይፍለጡ እውን ክኸውን ይኽእል።
ብተደጋጋሚ ፈውሲ ረኽሲ መድሃኒት 

ብብዝሒ ምውሳድ፡ ኣብ ገለ ሰባት 
ምምዝባል ንቡር ረምታ ልቢ ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። ልዑል ጸቕጢ ደም 
ንምፍዋስ ተባሂሉ ዝውሰድ መድሃኒት፡ 
ንቓዝኖት፡ ቁጥዐ ከምኡ’ውን ሰዓል 
ንምፍዋስ ተባሂሉ ዝውሰድ ብብዝሒ 

መድሃኒት. . . ወዘተ ምምዝባል ንቡር 
ረምታ ልቢ ከኸትል ይኽእል እዩ።
ኣብ ዋሕዚ ደም ዝፍጠር ምምዝባዕ 

ንባዕሉ፡ ምምዝባል ንቡር ረምታ ልቢ 
የስዕብ እዩ። 
ጽምኣት ሰብነት/ድርቀት፡ ስእነት ድቃስ፡ 

ሕማም ሽኮር. . . ወዘተ ዝኣመሰሉ 
ጥዕናዊ ጸገማት ምምዝባል ንቡር ትርግታ 
ልቢ ከኸትሉ ይኽእሉ እዮም። 
ገለ ንጥፈታትን ኩነታት ኣነባብራን፡ ገለ ንጥፈታትን ኩነታት ኣነባብራን፡ 

ምምዝባል ንቡር ረምታ ልቢ ዘስዕቡ ምምዝባል ንቡር ረምታ ልቢ ዘስዕቡ 
ኣለዉ። ንሳቶም፦ኣለዉ። ንሳቶም፦
= ከቢድ ምውስዋስ ኣካላት (ብፍላይ 

ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምስ ዝኸውን)፡
= ዘየቋርጽ ምስዓል፡
= ከም ምቑጣዕ፡ ስንባደ፡ ሓዘንን ፍርሕን 

ዝኣመሰሉ ውሽጣዊ ስምዒት፡
= ልዕሊ ዓቐን ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራን 

እዮም። 

ጸቕጢ ደም vs. ህርመት ልቢጸቕጢ ደም vs. ህርመት ልቢ
ህርመት ልቢ ካብ ጸቕጢ ደም ዝተፈልየ 

እዩ። ጸቕጢ ደም፡ ደም ብመንጎ መናድቕ 
ሻምብቆታት ደም ክሓልፍ ዘርእዮ ሓይሊ 
እዩ። ልዑል ህርመት ልቢ፡ ልዑል ጸቕጢ 
ደም ዘመልክት ክኸውን ግድን ኣይኮነን። 
ምውስዋስ ኣካላት ኣብ እነካይደሉ እዋን፡ 
ህርመት ልብና ክቕልጥፍ ግድን እዩ። 
ኣብዚ፡ ሻምብቆታት ደም ብብዝሒ ደም 
ከውሕዙ ናይ ግድን እዮም ዝምጠጡ።

ትርግታ ልቢ ብኸመይ ንልክዖ?ትርግታ ልቢ ብኸመይ ንልክዖ?
ትርግታ ልቢ ብንጹር ኣብ መላግቦ ጉንቦ 

ኢድ (ብፍላይ ድማ ኣብ መላግቦ ዓባይ 
ዓባይቶ ኣጻብዕቲ)፡ ኣብ መዕጸፊ
ኩርናዕ ኢድ፡ ኣብ ክሳድ፡ ኣብ ኣፍ-ልቢን 

ኣብ ላዕለዋይ ክፋል እግርን ክንረኽቦ 
ይከኣል። ነቲ ኣብ’ዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ 
ኣካል እንረኽቦ ህርመት፡ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ደቒቕ ብምቚጻር/ብምልካዕ ህርመት 
ልብና ክንፈልጥ ይከኣል።
ሓደ ሰብ ቅኑዕ ትርግታ ልቡ ክልክዕን 

ክቆጻጸርን እንተኾይኑ፡ ኣብ ግዜ ተዛነ 
ወይ ዕረፍቲ ንዘሎ መጠን ህርመት 
ልቡ ክፈልጥ ይግባእ። ካብ ድቃስካ ምስ 
ተበራበርካ ወይ ናብ ዓራትካ ቅድሚ 
ምድያብካ ኣብ ዘሎ ግዜ ህርመት ልብኻ 
ክትልክዖ ይከኣል። መነጻጸሪ ህርመት ልቢ 
ንምልካዕ፡ ንግንቦ ዓባይ ዓባይቶ ናይ’ታ ኣንጻር 
ኢድ ብኣጻብዕትኻ ብዝግባእ ጨቢጥካ 
ብምሓዝ ንውሽጣዊ ቲምታ (pulsem) ክትዕዘቦ 
ይግባእ። ኣብዚ ብጫፍ ናይ ኣመልካቲቶን 
ዓባይ ዓባይቶን ኣጻብዕትኻ፡ ነቲ ኣብ ጉንቦ 
ኢድካ ዘሎ ናይ ደም ሰራውር ጸቒጥካ፡ 
ግን ብዙሕ ከየትረርካ፡ ክትሕዞ የደሊ። 
ብድሕሪ’ዚ፡ ንዓሰርተ ካልኢት ነቲ ካብ 
ውሽጢ ዝመጽእ ረምታ (pulsem) ትቖጽሮ። 
ናብ ደቒቕ ክንቅይሮ ድማ፡ ብ6 ተርብሖ።
እቲ ንቡር ህርመት ልቢ፡ ኣብ መንጎ 

ካብ 60 ክሳብ 100 ትርግታ ኣብ ደቒቕ 

ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዝበዝሑ 
ሓካይም ዝሰማምዕሉ። ይኹን’ምበር፡ ገለ 
ሰባት ካብዚ ዝተሓተ ወይ ዝለዓለ ክህልዎም 
ይኽእል እዩ።

ህርመት ልብና ብኸመይ ክጽሎ ይኽእል?ህርመት ልብና ብኸመይ ክጽሎ ይኽእል?
ምውስዋስ ኣካላት፡ ንህርመት ልብና 

ክጸልዎ ከም ዝኽእል ርዱእ ኮይኑ፡ ካልኦት 
ነቲ ህርመት ልቢ ከም ዝውስኽ ወይ ከም 
ዝጎድል ዝገብሩ ነገራት ንምጥቃስ፦
* ኩነታት ኣየር፦ ህርመት ልቢ ምስ 

ክሊማዊ ሙቐትን ደረጃታት ጠልን ክብን 
ለጠቕን ክብል ይኽእል እዩ።
* ደው ምባል፦ ኮፍ ኢልካ ጸኒሕካ ደው 

ምስ እትብል፡ ክሳብ 20 ካልኢታት ህርመት 
ልብኻ ክውስኽ ንቡር እዩ።
* ኩነታት ስምዒት፦ ወጥርን ፍርሕን 

ህርመት ልብኻ የወስኹ እዮም። ኣዚኻ ኣብ 
እትሕጎሰሉ ወይ እትሓርቀሉ እዋን ህርመት 
ልብኻ ይውስኽ እዩ።
* ዓቐን ሰብነት፦ ከስዓትን ልዕሊ ንቡር 

ክብደት ዘለዎምን ሰባት፡ ዝያዳ ህርመት ልቢ 
የመዝግቡ።
* ፍወሳ፦ ገለ ዓይነታት ኣፋውስ ህርመት 

ልቢ ከጒድሉ እንከለዉ፡ ገለ መድሃኒት 
ድማ ከም ዝውስኽ ይገብሩ።
* ካፌንን ኒኮቲንን፦ ቡን፡ ሻሂን ልስሉስ 

መስተን፡ ህርመት ልቢ ከም ዝውስኽ 
ይገብሩ እዮም። እንተላይ ምትካኽ ሽጋራ።
መነጻጸሪ ህርመት ልቢ ምስ ዕድመ እውን 

ይፈላለ እዩ። ብርግጽ፡ እቲ ዝለዓለ መጠን 
ህርመት ልቢ - ፍልልይ ኣብ መንጎ 220ን 
ዕድመ ናይቲ ሰብን ክግለጽ ይከኣል። 
ንኣብነት፡ ሓደ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ 
መነጻጸሪ ህርመት ልቢ ናቱ - ካብ 100 
ክሳብ 170 ትርግታ ኣብ ደቒቕ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ዝለዓለ ህርመት ልቡ ግና፡ 
ብዙሕ
ግዜ ዘይንቡር እውን ክኸውን ይኽእል፣ 

ክሳብ 200 ኣብ ደቂቕ ይበጽሕ (220 – 20 
ማለት እዩ)።

ንቡር ህርመት ልቢ ዝበሃል ክንደይ እዩ?ንቡር ህርመት ልቢ ዝበሃል ክንደይ እዩ?
ንቡር ህርመት ልቢ ዝበሃል፡ ኣብ መንጎ 

ካብ 60 ክሳብ 100 ህርመት ኣብ ደቂቕ 
ይልካዕ። እዚ ቁጽሪ ክፈላለ ይኽእል እዩ። 
ህርመት ልብና ንምልካዕ እቲ ዝበለጸ እዋን 
ካብ ድቃስና ኣብ እንበራበረሉ ዘሎ ሰዓታት 
እዩ። ህርመት ልቢ ክንልክዕ እንከለና 
እነካይዶ ዘለና ንጥፈታት ኣብ ግምት ክኣቱ 

ይግባእ። ሓደ ሰብ ይንቀሳቐስ እንተዘየሎ፡ 
ልቡ ዝተሓተ ደም እያ እትጭንጉዕ። 
እዚ ማለት ኣብ ተዛነ ወይ ዕረፍቲ ዘሎ 
መጠን ህርመት ልቢ እትልክዓሉ ግዜ እዩ። 

ሓደ ሰብ ደቂሱ ወይ ኮፍ ኢሉ እንተሎ፡ 
ህርመት ልቡ ኣብ ደቒቕ ካብ 60 ክሳብ 
100 ይበጽሕ። ህርመት ልቢ ምስ ዘለካ 
ኩነተ-ኣእምሮ፡ ጸቕጥን ተሃድሶን’ውን 
ይፈላለ እዩ። 

ንቡር ህርመት ልቢ ብኸመይ ንዕቅቦ?ንቡር ህርመት ልቢ ብኸመይ ንዕቅቦ?
ልቢ ብጭዋዳታት ዝተሃንጸት ኣካል 

እያ። በዚ ድማ በቲ እተካይዶ ምውስዋስ 
ኣካላት ኣዝያ እታ እትጽሎ። ዝበዝሐ 
ምውስዋስ ኣካላት ተካይድ እንተዄንካ 
ድልድልቲ ትኸውን። ልዑል ኣካላዊ 
ብቕዓት ስለእትውንን፡ ኣብ
እዋን ተዛነ ወይ ዕረፍቲ ዝተሓተ 

ህርመት ልቢ ይህልወካ። ሓደ ስፖርተኛ 
ከም ኣብነት እንተርኢና፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ 
ልቡ ኣብ ደቒቕ ትሕቲ 40 ሳዕ ክትሃርም 
ትኽእል። ምኽንያቱ፡ ጭዋዳታት ልቡ 
ኣዝዮም ተረርትን ብቑዓትን ብምዃኖም፡ 
ልቡ ደም ክትጭንጉዕ ብዙሕ ጻዕሪ ወይ 
ምንቅስቓስ ኣየድልያን።
ህርመት ልብና ንቡር ኮይኑ ክቕጽል፡ 

ኩነታት ኣመግግባና ኣገዳሲ ምዃኑ 
ክኢላታት ይገልጹ። ገለ መጽናዕትታት 
ከም ዘመልክትዎ፡ ዓሳ ምምጋብ ዘዘውትሩ 
ሰባት ትሑት ዓቐን ህርመት ልቢ ኣለዎም።
ካብ ኣልኮላዊ መስተን ምትካኽ ሽጋራን 

ናጻ ምዃን፡ ህርመት ልቢ ከም ዘጉድል 
ክንዝንግዖ ኣይግባእን።

ልዑል ህርመት ልቢ እንታይ እዩ?ልዑል ህርመት ልቢ እንታይ እዩ?
ልዑል ህርመት ልቢ - ብፍላይ ቀጻሊ ምስ 

ዝኸውን፡ ንኹነታት ጥዕናኻ ኣዝዩ ሓደገኛ 
ምዃኑ ምስትብሃል የድሊ። ህርመት 
ልብኻ ዝለዓለ በጺሑ ከምዘሎ ንምምልካት 
ዝሕግዘካ ሓደ ኣገባብ - ዕድመኻ ካብ 220 
ምጉዳል እዩ። ንኣብነት ወዲ 40 ዓመት 
እንተኴንካ፡ ህርመት ልብኻ ልዒሉ ኣሎ 
ክትብል 180 ኣብ ደቒቕ ክኸውን ኣለዎ። 
ወዲ 50 ዓመት ድማ ህርመት ልብኻ 
ልዒሉ ክትብል 170 ኣብ ደቂቕ ክኸውን 
ኣለዎ።   
ብዛዕባ ምልዓል ህርመት ልብኻ መዓስ ብዛዕባ ምልዓል ህርመት ልብኻ መዓስ 

ትጭነቕ?ትጭነቕ?
ንህርመት ልቢ ከልዕሉ ዝኽእሉ ሓያሎ 

ረቛሒታት ኣለዉ - ካብ ምውስዋስ ኣካላት 
ክሳብ ካፌን ዘለዎ መግብታት ብብዝሒ 
ምውሳድ። ብሰንኪ ጥዕናዊ ጸገማት’ውን 
ህርመት ልብኻ ክልዕል ይኽእል እዩ። 
ብሰንኪ ጭንቀትን ወጥርን እውን ይልዕል 
እዩ። ስለ’ዚ፡ ዘይንቡር ህርመት ልቢ 
ከተስተብህል ኣብ ዝጀመርካሉ እዋን፡ 
ብቕጽበት ናብ ሕክምና ክትከይድ ከም 
ዝግባእ ሓካይም የገንዝቡ።

ምንጪ፦ mayoclinicምንጪ፦ mayoclinic



ሓዳስ   ኤርትራ

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
ኤፍረም ሃብተጽዮንኤፍረም ሃብተጽዮን

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
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መጽሓፍ “ሓደ ዛንታ”፡ ሕሉፍ እተርኢ መስትያትስምኦን ወልደሚካኤል

መጽሓፍ “ሓደ ዛንታ” ብኣባ ገብረየሱስ 
ሃይሉ ብ1927 ተጻሒፋ ኣብ 1950 
ንሕትመት ዝበቕዐት፡ ካብተን ፈላሞት 
ብደረጃ ኣፍሪቃዊ ቋንቋ ዝተጻሕፋ 
መጽሓፍቲ እያ። ንውልቀ ዛንታ ትኳቦ 
መድሃኔ ኣለም ምስቲ ኣብቲ እዋን 
መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበረ ጽዋ ሕብረተሰብ 
ኤርትራ ኣጣሊፋ፡ መግዛእታዊ ዕስክርና 
ኣብ ሂወት መንእሰያትን ወለድን ፈጢርዎ 
ዝነበረ ተጽዕኖ እተዘንቱ ልብ-ወለድ እያ። 
መጽሓፍ “ሓደ ዛንታ” ልብ-ወለድ እኳ 
እንተኾነት፡ ባህላዊ፡ ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊ 
ደረጃ ምዕባለ፡ ኣውራ ከኣ ስነ-ኣእምሮኣዊ 
ኣቃውማ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ከመይ 
ከም ዝነበረ ቅጀላ ብዝፈጥር ኣዘናትዋ 
እትገልጽ ድርሰት እያ። 
ብተወሳኺ፡ ቋንቋ ትግርኛ ካበይ ተበጊሱ 

ኣበይ ከም ዝበጽሐ እተርኢ መጽሓፍ 
እያ። ንኣብነት፡ ደረጃ ምዕባለ ሕብረተሰብ 
ኤርትራ ከመይ ከም ዝነበረ ካብቲ ኣደይ 
ተኽኣ ወደን ዝሰደደለን ስእሊ ምስ ረኣያ 
ዝበላኦ ክንርዳእ ንኽእል። እተን ኣደ 
“ኣብ መጀመርያኡ’ዶ ንዓይነን ምእማን ኣብ መጀመርያኡ’ዶ ንዓይነን ምእማን 
ስኢነን ከምቱይ ቢልካ ገጽ ሰብ ኣብ ስኢነን ከምቱይ ቢልካ ገጽ ሰብ ኣብ 
ወረቐት ከምዝሰኣል ኣይፈልጣን ነበራ’ሞ ወረቐት ከምዝሰኣል ኣይፈልጣን ነበራ’ሞ 
ከምዙ ሕልሚ እምበር ሓቂ ኣይመሰለንን” ከምዙ ሕልሚ እምበር ሓቂ ኣይመሰለንን” 
ይብል።    
ከም’ቲ ኣብ ሕብረተ-ሰብና “ስም 

ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ” ዝበሃል እተን 
“ትኳቦ መድሃኔ ኣለም ኢልኩም 
ስመዩለይ’ ዝበላ ኣደይ ተኽኣ፡ ቅድሚኡ 
ሓሙሽተ ደቀን “እዝጊ ተቓጺጽዎም” “እዝጊ ተቓጺጽዎም” 
ሞይቶመን እየን። መጠን ሞት ዕሸላት 
ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ምንባሩ ዘረድእ እዩ። 
‘ንፍዮ ዘየሕለፈ ኣይውላድካን’ ዝብል 
ብሂል ሕብረተሰብና፡ እቲ እዋን ንቖልዑ 
ዕድመ ቁዕልነት ሰጊሮም ናብ ኩትትናን 
ንእስነትን ክበጽሑ ኣጸጋሚ ምንባሩ 
የርኢ። 
ባህላዊ ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ስብእነት 

ናይ ሓደ ሰብ (ወዲ-ተባዕታይ) ኣብ ዓውደ 
ውግእ ብምስታፍን እተርእዮ ጅግነትን 
ዝምስከር ከም ዝነበረ በቲ ትኳቦ ካብ 
ቁልዕነቱ ምስ መሳርሒ ውግእ ዝገብሮ 
ዝነበረ ሕልኽልኽን ካብ ኣቦኡ ዝፈስሶ 
ዝነበረ ኣድናቖትን ክንርዳእ ንኽእል። ኣባ 
ገብረየሱስ፡ ኲናት ስብእነትካ እተርእየሉ 
ተበሃጊ ሰብኣዊ ንጥፈት ምዃኑ ኣብ 
ዛንታኦም ብውሕሉል ኣገባብ ሰዂዖሞ 
ኣለዉ። ወለዲ ደቆም ሓያላት ተዋጋእቲ 
ክኾኑሎም ከም ዝትምነዩ፡ ቆልዑ ከኣ 
ምስ ዓበዩ ኣጽዋር ዓጢቖም ክግተሩ ከም 
ዝምነዩ ክገልጹ እንከለዉ “ብቖልዕኡ ጌና ብቖልዕኡ ጌና 
እንከሎስ ካብ ሓበሻ ምውላዱ ኸይተርፎ እንከሎስ ካብ ሓበሻ ምውላዱ ኸይተርፎ 
እንካብ ኩሉ ፍጹም ደስ ዘብሎ ዝነበረን እንካብ ኩሉ ፍጹም ደስ ዘብሎ ዝነበረን 
ሃረርታኡን ዝንባለኡን እውን ዝስሕብ ሃረርታኡን ዝንባለኡን እውን ዝስሕብ 
ዝነበረን ኣጽዋር ኮነ፡ ምስ ኲናትን ጠበንጃን ዝነበረን ኣጽዋር ኮነ፡ ምስ ኲናትን ጠበንጃን 
ሃሙን ቀልቡን ከደ፡ ኣቦኡ ከኣ ንፉዕ ወደይ ሃሙን ቀልቡን ከደ፡ ኣቦኡ ከኣ ንፉዕ ወደይ 
ምስ ዓበኻ እዛ ጉራደ እዚኣ ንኣኻ እያ፡ እዛ ምስ ዓበኻ እዛ ጉራደ እዚኣ ንኣኻ እያ፡ እዛ 
ወጨፎ እዚኣ ናትካ እያ ይብልዎ።” ወጨፎ እዚኣ ናትካ እያ ይብልዎ።” በዚ 
ድማ ሊብያ ንኤርትራውያን መንእሰያት 
“ዓዲ ስብእነቶምን ዓዲ ሞቶምን” ከም 
ዝነበረት ይገልጽ።  
እቲ ብዘይድላይ ወለዱ ዝዓስከረ ትኳቦ፡ 

ኣብ መወዳእታ ጓሂ ወለዱ ምስ ኣስተብሃለ 
ጣዕሳ ከም ዝተሰምዖ ‘ንሱንከ ግልጽ ቢሉ ‘ንሱንከ ግልጽ ቢሉ 
ውድቀት እኖኡ ድሕሪ ርእዩን ዝርገሞ ውድቀት እኖኡ ድሕሪ ርእዩን ዝርገሞ 
ዝነበረ ምስ ሰምዔን ምድረ ሰማይ ጽልምት ዝነበረ ምስ ሰምዔን ምድረ ሰማይ ጽልምት 
ቢልዎ ንቕድሚት ኣቢሉ ሃደመ” ቢልዎ ንቕድሚት ኣቢሉ ሃደመ” ብምባል 

ይገልጽ። “ህድማ ንቕድሚት” ከም ኣምር 
ዑቕባ/ድሕነት ዘይህብ ህድማ ማለት እዩ። 
ህድማ ንቕድሚት፡ ሓንሳብ ምስ ከድካ 
ኣብ መወዳእታ ዘይስገር ምስ ረኸብካ ከኣ፡ 
ንድሕሪት ዘይትምለሰሉ ሃዋሁ ዝፈጥር 
ኩነት እዩ። እዚ ከኣ፡ መንእሰያት 
ኤርትራ ሓንሳብ ኣብቲ መግዛእታዊ 
መፈንጠራ ምስ ኣተዉ ተጣዒሶም 
ንድሕሪት ክምለስሉ ዝኽእሉ ባይታ 
ከምዘይነበሮም ዘመልክት ኣገላልጻ እዩ።  
እቶም ናብ ሊብያ ዝብገሱ ዝነበሩ 

ኤርትራውያን ዓሳክር ዝግበረሎም ዝነበረ 
ፈነዋ ስፍሓቱን ኣገባቡን ርኢኻ ማሕበራዊ 
ጽምብል እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። 
ስምዒታት ኣፋነውትን ተፋነውትን ኪኖ’ቲ 
ቅጀላ ዝፈጥር ኣገላልጻ፡ እቲ መሰነይታ 
ተባሂሉ ዝድረፍ ዝነበረ ደርፍታት ከም 
ተኣማኒ ምንጪ ታሪኻዊ መጽናዕቲ 
ክቐውም ብቕዓት ኣለዎ። 
“ባቡር መጸት ትኪ ተኸዲና፡ ጓል እኖኻ “ባቡር መጸት ትኪ ተኸዲና፡ ጓል እኖኻ 

ትበኪ ደኒና”ትበኪ ደኒና”
“ዓደየ ደሓን ዓሊ ኣነስ ከይደ ትርቡሊ”“ዓደየ ደሓን ዓሊ ኣነስ ከይደ ትርቡሊ”
“ኣቱም ኣቦይ ቀሺየ፡ ዓገብ እንዶ 

ኣይትብሉንየ፡ ሓደ ጎበዝ ሰኣንና ከይዶም 
ትሩቡሊየ” ዝብሉ ደርፍታት ናይቲ እዋን 
መግለጺ ውሽጣዊ ስምዒት ኤርትራውያን 
ዝነበሩ እዮም።   
ጉዕዞ ካብ ኣስመራ ክሳብ ሊብያ ጽንካረ’ኳ 

እንተነበሮ፡ እቶም ዓሳክር በቲ ንዓይኖም 
ቦኽሪ ዝነበረ ጅኦ-ግራፍያዊ ትርኢት 
እናተገረሙ ነቲ ጽንካረ ኣየድሃብሉን። 
ክሳብ ሊብያ ዝረግጹ ኣንጻሮም ዝተላዕለ 
ኣይነበረን፣ ዓሳታት’ኳ ይዕጅብዎም ነበሩ 
“… ዶልፊን ዝበሃሉ ጥንቅልዓሸው “… ዶልፊን ዝበሃሉ ጥንቅልዓሸው 
እናበሉ ብየማነ ጸጋም ነታ መርከብ እናበሉ ብየማነ ጸጋም ነታ መርከብ 
ዝስዕብዋ ዝነበሩ ዓሳታት ረኣዩ። … ዝስዕብዋ ዝነበሩ ዓሳታት ረኣዩ። … 
እንተዶልፊን ከኣ “ኣፋኒና ሩባ ኣሳጊርና እንተዶልፊን ከኣ “ኣፋኒና ሩባ ኣሳጊርና 
ኣቶናክን ሰብ ጉምቦ ስዋና”ኣቶናክን ሰብ ጉምቦ ስዋና” እናበላ 
መርዓት ኣፋኒየን ከም ዝምለሳ ኣዋልድ 
ከምኡ ቢሎም እናተጠልሓሙን እናወጹን 
ሰብ ከድሕኑስ ይኹኑ ዝብላዕ ክደልዩስ 
ይኹኑ ንበሪ ሱዳን ደኣ ተመልሱ።”
እቲ ሽግር እግሮም ኣብ መሬት ሊብያ 

ዕልብ ካብ እትብል እዩ ዝጅምር። ሰሃሮ 
ምድሪ ሊብያ ብዝበለጸ ንምግላጽ ደራሲ 
ምስ መልክዓ-መሬት ሃገርና እናኣነጻጸረ 
ይገልጾ። እቲ ልዕልና ጻዕዳን ትሑትነት 
ጸለምትን ከኣ፡ ገና ኣብ ጉዕዞ መርከብ 
ኣትሒዙ’ኳ እንተተንጸባረቐ፡ ብዝያዳስ 
ኣብ ምድሪ ሊብያ እዩ ተንጸባሪቑ። ደራሲ 
ነቲ እቶም ዓሳክር ብኣዘዝቶም ዝወርዶም 
ዝነበረ ዓሌታዊ ግፍዕን ኣፈላላይን 
ተደናጋጺ’ኳ እንተነበረ “ተገዛእን ተገዛእን 
ንኻልኦት ክገዝኡ ከዓ መጋበርን!” ንኻልኦት ክገዝኡ ከዓ መጋበርን!” 
ምዃኖም እውን ይነግር። ዓሳክር ብጽቡቕ 
እዮም ተዋጊኦም። ኣብ ሕድሕዶም 
እውን ሓልዮትን ፍቕርን ተለዋዊጦም 
እዮም። እዚ ኩሉ ጽባቐ ንዘንጸባረቑ 
ዓሳክር ርእዩ “ይዋኣት ደቂ ሃገርና እዙ ይዋኣት ደቂ ሃገርና እዙ 
ክንድዙይ መንፍዓትን ጅግንነትን ፍቕርን ክንድዙይ መንፍዓትን ጅግንነትን ፍቕርን 
ምእንቲ ዓድኻ ቢልካ ኣብ ሞያ ይውዕል ምእንቲ ዓድኻ ቢልካ ኣብ ሞያ ይውዕል 
እምበር እዙይ ዝመስልዶ ንባዕዲ ይሽየጥ” እምበር እዙይ ዝመስልዶ ንባዕዲ ይሽየጥ” 
ብምባል የስተንክር። ጽንኩርነት ናይቲ 
ኣብ ሊብያ ዝነበረ ኩነታት ካብቲ “ልብያ “ልብያ 
ልብያ ልብያ ልብያ፡ ቀትሪ ጉያ ለይቲ ልብያ ልብያ ልብያ፡ ቀትሪ ጉያ ለይቲ 
ዋርድያ” “ትሩቡሉ ጸላኢና ይኺዶ፡ ዋርድያ” “ትሩቡሉ ጸላኢና ይኺዶ፡ 
ንሕስያ ዘይብሉ መሓመዶ፡ ብሳንጃ ገዲፉ ንሕስያ ዘይብሉ መሓመዶ፡ ብሳንጃ ገዲፉ 
ብጉራዶ” ብጉራዶ” ዝብል ደርፊ ናይቶም ዓሳክር 
ክትርዳእ ይከኣል።     

እቲ ብውግእ ትርቡሊ ዝፍለጥ ግጥም 
ኣብ መንጎ መግዛእታዊ ሓይሊ ኢጣልያን 
ሊብያውያንን እዩ ተኻይዱ። እዚ 
ወተሃደራዊ ግጥም’ዚ ግን ኣብ መንጎ 
ክልተ ሓይልታት ተሓጺሩ ክግለጽ 
ንደራሲ ስለ ዘይተበርሆ፡ “ሰለስተ ህዝቢ  “ሰለስተ ህዝቢ 
እኮ እዮም ጠጠባይ ዓዶም ሒዞም ኣብቲ እኮ እዮም ጠጠባይ ዓዶም ሒዞም ኣብቲ 
ውግእ እቱይ ዝወዓሉ፣ ደቂ ሓበሻ ዝጸንሔ ውግእ እቱይ ዝወዓሉ፣ ደቂ ሓበሻ ዝጸንሔ 
እኳ እንተጸንሐካ ንቕድሚት ምድፋእ፡ እኳ እንተጸንሐካ ንቕድሚት ምድፋእ፡ 
ጣልያን ንኹሉ ነገር ብትእዛዝ መራሒኻ ጣልያን ንኹሉ ነገር ብትእዛዝ መራሒኻ 
ግበር፡ ዓረብ ከኣ መጀመርያ ንሂርካ ምጻእ ግበር፡ ዓረብ ከኣ መጀመርያ ንሂርካ ምጻእ 
ኣብኣ’ዶ ምቕናዕ ትኣብየካ ኣየላን እግረይ ኣብኣ’ዶ ምቕናዕ ትኣብየካ ኣየላን እግረይ 
ሃብኒ ቢልካ ተመልጠጥ እዩ” ሃብኒ ቢልካ ተመልጠጥ እዩ” ብምባል 
ይገልጾ። 
ድሕሪ ክልተ ዓመት ምምላስ ምስ 

ኮነ፡ እቲ ብፍርህን ተስፋን ብዝተደባለቐ 
ስምዒት ዝጽበ ዝነበረ ህዝቢ፡ “ባቡር “ባቡር 
መጸት ትኪ ተኸዲና፡ ጓል እኖኻ ትበኪ መጸት ትኪ ተኸዲና፡ ጓል እኖኻ ትበኪ 
ደኒና”ደኒና” ብዝብል ደርፊ ዝተናኸሰ ስምዒት 
ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ምንባሩ ይገልጽ። 
ኣደ ትኳቦ ነቲ ይኣትዉ ኣለዉ ዝብል 
ወረ ምስ ሰምዓ ዝኾናኦ ክገልጽ እንከሎ፡ 
“እዙይ ወረ እዙይ ከምዙ ሓደ ዓቢይ “እዙይ ወረ እዙይ ከምዙ ሓደ ዓቢይ 
ንፋስ ክጠፍእ ቢሉ ንዝነበረ ቁልዒ ቅሩብ ንፋስ ክጠፍእ ቢሉ ንዝነበረ ቁልዒ ቅሩብ 
ቁልጭ ከም ዘብሎ እሞ፡ ዝርው ኣቢሉ ቁልጭ ከም ዘብሎ እሞ፡ ዝርው ኣቢሉ 
ከም ዘጥፍኦ ንኣኤን [ንኣደ ትኳቦ] ከማኡ ከም ዘጥፍኦ ንኣኤን [ንኣደ ትኳቦ] ከማኡ 
ኮነን። እቱ ደኺሙ ዝነበረ ብናፍቖት ኮነን። እቱ ደኺሙ ዝነበረ ብናፍቖት 
ወደን እውን ሰልክዩ ዝነበረ ልበን ቅሩብ ወደን እውን ሰልክዩ ዝነበረ ልበን ቅሩብ 
ሕይወት ህብ ኣበሎ ልበን ብብዝሒ ሕይወት ህብ ኣበሎ ልበን ብብዝሒ 
ታሕጓስ ብዘይመጠን ትግትግ በለ። ንቱ ታሕጓስ ብዘይመጠን ትግትግ በለ። ንቱ 
ትርግታ እቱይ ምጽዋር ሰኣኖ እሞ፡ ተረግ ትርግታ እቱይ ምጽዋር ሰኣኖ እሞ፡ ተረግ 
ቢሉ ሱር ልበን ተበትከ፡ ብኡ ብኡ እውን ቢሉ ሱር ልበን ተበትከ፡ ብኡ ብኡ እውን 
ወደይ እናበላ ዓረፋ”፡ወደይ እናበላ ዓረፋ”፡ ይብል።   
ጽባቐ መጽሓፍ “ሓደ ዛንታ”፡ 

ንኣተሓሳስባን ስምዒትን ናይቲ ኣብ 
ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝዓቢ ዝነበረ 
ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለእትገልጽ እዩ። 
ኣባ ገብረየሱስ ነቲ ዝነበረ መግዛእታዊ 
ኣተሓሳስባ ብዕምቆት ተዓዚቦም ቅኑዕ 
ትንተና ዝሃቡ፡ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ 
ከይኮኑ ኣይተርፉን እዮም። ምኽንያቱ 
ብዛዕባ መግዛእቲ ዝፈጠሮ ሓልክታትን 
መግዛእታዊ ኣተሓሳስባን ጽሒፎም 
ተፈላጥነት ዝረኸቡ ከም ፍራንሲስ ፋፎን 
ዝበሉ ጸሓፍቲ፡ ድሒሮም ድሕሪ 30 
ዓመታት ናይ ኣባ ገብረየሱስ ጽሑፍ 
እዮም ተቐልቂሎም። 
ነዚ ዘመልክተልና ኣብታ ኣብ 1927 

ተጻሒፋ ኣብ 1950 ከኣ ዝተሓትመት 
መጽሓፍ “ሓደ ዛንታ” ናይ ኣባ 
ገብረየሱስን ኣብ 1952 ዝተጻሕፈት 
“ጸሊም ቆርበት፡ ጻዕዳ ሽፋን” ናይ ፍራንሲስ 
ፋኖን መጽሓፍን ብዙሕ ተመሳሳሊ 
ሓሳባት ንረክብ። እቲ ዘፈላልዮም ፋኖን 
ንጎነጽ ከም መፍትሒ ከቕርብ እንከሎ፡ ኣባ 
ገብረየሱስ ግን ካህን ብምንባሮም ኮይኮነ 
ኣይተርፍን ንጎነጽ ኣይዓደሙን። 
ኣባ ገብረየሱሱ “እቲ ዝገርምሲ “እቲ ዝገርምሲ 

ወዲ ሓበሻ ንፈረንጂ ቐሪቡ ዘገልገለሉ ወዲ ሓበሻ ንፈረንጂ ቐሪቡ ዘገልገለሉ 
መጠን… ክንዳኡ እንካብ እቶም ብጾቱ መጠን… ክንዳኡ እንካብ እቶም ብጾቱ 
ክሳብ 7 ሰማያት ዝበጽሐ ይመስሎ”፡ ክሳብ 7 ሰማያት ዝበጽሐ ይመስሎ”፡ 
ብምባል መግዛእቲ ዝፈጠሮ ውጅበራ 
ይገልጹ። ፋናን ከኣ “እቲ ጸሊም ጻዕዳ “እቲ ጸሊም ጻዕዳ 
ክኸውን ይደሊ። ናብ ደረጃ ምሉእ ሰብ ክኸውን ይደሊ። ናብ ደረጃ ምሉእ ሰብ 
ንኽበጽሕ ኣገልጋሊ ናይቲ ጻዕዳ ክኸውን ንኽበጽሕ ኣገልጋሊ ናይቲ ጻዕዳ ክኸውን 
ይደሊ” ይደሊ” ይብል። ኣባ ገብረየሱስ ነቲ ብፋኖን 
“እቲ ጸሊም ክልተ መዳይ/ሸነኽ ኣለዎ፣ እቲ ጸሊም ክልተ መዳይ/ሸነኽ ኣለዎ፣ 
እቲ ሓደ ምስ ከምኡ ጸለምቲ ክኸውን እቲ ሓደ ምስ ከምኡ ጸለምቲ ክኸውን 
እንከሎ፡ እቲ ሓደ ከኣ ምስ ጸዓዱ” እንከሎ፡ እቲ ሓደ ከኣ ምስ ጸዓዱ” ተባሂሉ 

ዝተገልጸ ኣቐዲሞም ብዘየሻሙ ገሊጾሞ 
እዮም። 
ጸለምቲ ምስ ከምኦም ጸለምትን ምስ’ቶም 

ገዛእቶም ዝኾኑ ጸዓዱን ሓደ ዓይነት ባህሪ 
ከም ዘየርእዩ ንምግላጽ 
ኣባ ገብረየሱስ 
“ንሕና እንተኾነስ “ንሕና እንተኾነስ 
ኻባታቶም ንገድድ፡ ኻባታቶም ንገድድ፡ 
ከምዙ ኣማልኽቲ ከምዙ ኣማልኽቲ 
እምበር ከም ካልእ እምበር ከም ካልእ 
ዘይንቖጽሮም፡ ከመይ ዘይንቖጽሮም፡ ከመይ 
ንሳቶም እንተወቑዑናን ንሳቶም እንተወቑዑናን 
እንተዋረዱናን ብዙሕ እንተዋረዱናን ብዙሕ 
ዘይስመዓና። ወዮ ወዲ ዘይስመዓና። ወዮ ወዲ 
ሓበሻ ንናይ ብጻዩ ሓበሻ ንናይ ብጻዩ 
ንሓንቲ ጸርፊን ንሓንቲ ንሓንቲ ጸርፊን ንሓንቲ 
ማህረምትን ክንደይ ማህረምትን ክንደይ 
ነገርን ህውከትን ካሕሳን ነገርን ህውከትን ካሕሳን 
ሒነ ደምን ዝደልየሉ ሒነ ደምን ዝደልየሉ 
ዝነበረስ፡ ሎሚ ጣልያን ዝነበረስ፡ ሎሚ ጣልያን 
እ ን ተ ዋ ረ ድ ዎ ን እ ን ተ ዋ ረ ድ ዎ ን 
እንተዘበጥዎን ሱቕ እንተዘበጥዎን ሱቕ 
ይብል፡ ኤረ ገሊኣቶምስ ይብል፡ ኤረ ገሊኣቶምስ 
ናይ ፍቕሪ ይመስልኣቶም። ሕልናና ናይ ፍቕሪ ይመስልኣቶም። ሕልናና 
ሞይቱ እንድዩ”፡ ሞይቱ እንድዩ”፡ ብምባል ቅድሚ ፋኖን 
ገሊጾሞ። ሕብረተሰብ ኤርትራ እውን 
ነዚ ውጽኢት መግዛእታዊ ኣተሓሳስባ 
ኣስተብሂሉ “ኣብየት ኣብየት መሓረኒ “ኣብየት ኣብየት መሓረኒ 
ጎይታይ፡ ነዓቕ ዓጽሙ ኮይኑለይ ጎይታይ፡ ነዓቕ ዓጽሙ ኮይኑለይ 
ዓቀይታይ”ዓቀይታይ” ኢሉ ደረፈ። 
መጽሓፍ “ሓደ ዛንታ” ዝያዳ ንጻረ 

ብዝፈጥሩ መነጻጸሪታት ዝተመልአት እያ። 
ደራሲ ከም መነጻጸሪ ዝተጠቕሙሎም 
ኣብነታት፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ምስ ባህልን ያታን 
ህዝብና ዘለዎም ቅድወት ነቲ ከብርህዎ 
ዝተበገስሉ ሓሳብ ብልክዕ ዝውክሉን 
ስእሊ ዝህቡን እዮም። ንኣብነት ነታ 
ትኳቦ ዘጋልባ ዝነበረ በቕሊ ናይ ኣቦኡ 
“ከም ማይ ኣብ እትፈስስ ሰጋር በቕሊ”፣ “ከም ማይ ኣብ እትፈስስ ሰጋር በቕሊ”፣ 
ስድርኡ ናብ ትሩቡሊ ኣፋንዮሞ ክምለሱ 
እንከለዉ፡ “ከምዙ ሰቡ ቐቢሩ ዝምለስ “ከምዙ ሰቡ ቐቢሩ ዝምለስ 
እሞ ኣብቱ ገዛ በይኑ ምስ ኮነ ከም እሞ ኣብቱ ገዛ በይኑ ምስ ኮነ ከም 
ብሓድሽ ኣግዲዱ ዘብክዮ ከማኡ”፣ ብሓድሽ ኣግዲዱ ዘብክዮ ከማኡ”፣ ነተን 
ንመንእሰያት ኤርትራ ንባጽዕ ክወስዳ 
ዝቀራረባ ዝነበራ ባቡራት “ከም ጠምዩ “ከም ጠምዩ 
ብልዒ ደልዩ ዝንቁ ኣንበሳ ንደቂ ሓበሻ ብልዒ ደልዩ ዝንቁ ኣንበሳ ንደቂ ሓበሻ 
ውሕጥ ኣቢለን ሒዘን ካብ ዓዶም ሃው ውሕጥ ኣቢለን ሒዘን ካብ ዓዶም ሃው 
ምባሎም ተረቢጸን”፡ምባሎም ተረቢጸን”፡ ነታ ፈለማ ትወጽእ 
ዝነበረት ወርሒ “ከም ፍርቂ ጣይታ”፡ “ከም ፍርቂ ጣይታ”፡ 
እቶም ዓሳክር ናብ ኣስመራ ተመሊሶም 
ካብተን ባቡራት ምስ ወረዱ “ሽዑ ዝረኣየ “ሽዑ ዝረኣየ 
ከምዙ ኣባጊዕ ወይ ኣጣል እንክኣትዋ ከምዙ ኣባጊዕ ወይ ኣጣል እንክኣትዋ 
እሞ ውላደን ብምልኣቶም ምስ ፈኖኻለን እሞ ውላደን ብምልኣቶም ምስ ፈኖኻለን 
ወወደን ከናድያ ሜዕ እናበላ ናብዙይን ወወደን ከናድያ ሜዕ እናበላ ናብዙይን 
ናብቱይን ዝዛበጣን ወደን ንዘይኮነ እውን ናብቱይን ዝዛበጣን ወደን ንዘይኮነ እውን 
ሓደው ጎኒጸን ሓደው ወጊአን ከም ሓደው ጎኒጸን ሓደው ወጊአን ከም 
ዘርሕቕኦ እቶም ውላውዲ ኸዓ ኣደዲኦም ዘርሕቕኦ እቶም ውላውዲ ኸዓ ኣደዲኦም 
ከናድዩ እናነቀዉ ብወገኖም እዙይ ከናድዩ እናነቀዉ ብወገኖም እዙይ 
ዘይበሃል ጫውጫውን ሕልኽልኽን ከም ዘይበሃል ጫውጫውን ሕልኽልኽን ከም 
ዝኸውን፡ ከምኡ ወዮም ህዝቢ እቶም ዝኸውን፡ ከምኡ ወዮም ህዝቢ እቶም 
ካብ በረኻ ዝኣተዉን እቶም ኣብ ዓዲ ካብ በረኻ ዝኣተዉን እቶም ኣብ ዓዲ 
ዝጸንሑን ብሓደፋ ከምዙ ኹሉ በብሽምካ ዝጸንሑን ብሓደፋ ከምዙ ኹሉ በብሽምካ 
እናተጸዋዕካ እዩ እምበር ወይ ንሱ ወይ እናተጸዋዕካ እዩ እምበር ወይ ንሱ ወይ 
ንኣኡ ዝመስል ሓደ ምስ እትርኢ እውን፡ ንኣኡ ዝመስል ሓደ ምስ እትርኢ እውን፡ 
ከይክወለካ ክትሕዞ ክትብል እናተጻረፍካን ከይክወለካ ክትሕዞ ክትብል እናተጻረፍካን 
እናተባኸኻን እዩ እምበር ዝተገብረ” እናተባኸኻን እዩ እምበር ዝተገብረ” 
ወዘተ ብዝብሉ መነጻጸሪታት ብምጥቃም 
ይገልጽ።    
መጽሓፍ “ሓደ ዛንታ” ነቲ ኣብ 

ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት ኣካታዒ ዝኾነ 
ኣምር “ዓደቦ” ዝገልጽ ዛንታ ብምሕቛፍ 
ቅድሚ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ዝነበረ 
ስምዒት ኣጺቢቓ ትገልጽ። ኣብ ኣፍሪቃ፡ 
ሃገርን ሃገርነትን ምስ ምምጻእ ኤውሮጳዊ 
መግዛእቲ ዝመጽአ እዩ ተባሂሉ ይእመነሉ። 

ንህዝብና ምስ ካልኦት ህዝቢ ኣፍሪቃ 
ብምንጽጻር ከኣ፡ “ንሱ [እቲ ኢጣልያዊ “ንሱ [እቲ ኢጣልያዊ 
መኮነን] እንክናገሮም ከምዙ ካልእ ማንም መኮነን] እንክናገሮም ከምዙ ካልእ ማንም 
ኣፍሪቃ ዓደቦ እንታይ ከምዃኑ ዘይፈልጡ፡ ኣፍሪቃ ዓደቦ እንታይ ከምዃኑ ዘይፈልጡ፡ 
ምእንቲ ዓዶም እውን ንሳቶም ዘይኮኑስ ምእንቲ ዓዶም እውን ንሳቶም ዘይኮኑስ 
ኣቦታቶም ብዙሕ ግዜ ከምዝተራኹዑ፡ ኣቦታቶም ብዙሕ ግዜ ከምዝተራኹዑ፡ 
ሓበሻ እውን ጭዋ ልቢ ከምዘለዎ ብዙህ ሓበሻ እውን ጭዋ ልቢ ከምዘለዎ ብዙህ 
ነገራት እውን ከምዝሓስብ ጽሩይ ስምን ነገራት እውን ከምዝሓስብ ጽሩይ ስምን 
ጅግንነትን ደልዩ እምበር፡ ምእንቲ ክልተ ጅግንነትን ደልዩ እምበር፡ ምእንቲ ክልተ 
ፈረንካኡ ከምዘይመጸ ኣይፈልጥን ነበረ” ፈረንካኡ ከምዘይመጸ ኣይፈልጥን ነበረ” 
ብምባል ይገልጹ። 
ኣብ መወዳእታ፡ ኣባ ገብረየሱስ ቋንቋ 

ትርግርኛ ገና ብዕሸሉ እንከሎ (ብደረጃ 
ስነ-ጽሑፍ) ኣደናቒ ዛንታ ክሃንጹ 
ብምኽኣሎም ፈጠራዊ ሓይሊ ገላጽነቶም 
ዝዓጅብ እዩ። መግዛእቲ ኢጣልያ 
ዘተኣታተዎ ዕስክርና ንሂወት ሕብረተሰብ 
ኤርትራ ዘሪጉ መሃነኑ ከም ዘጥፈኣሉ፡ 
ንሕልና (መንፈስ) ናይ’ቲ ሕብረተ-ሰብ 
ከም ዝቐተሎ እዩ እቲ መደምደምታ 
ናይ’ታ መጽሓፍ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት    መደብ 
12፡00   ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55   ጩራ ጥዕና
13፡30   ዜና (ዓረብ)
13፡40   ለሰ ስፖርት
15፡30   FILM
16፡40   ፍረ ጻዕሪ
17፡00   ዜና (ትግርኛ)
17፡15   ደርፊ
17፡30   ዜና (ዓረብ)
17፡40   ዶክተራት ኣብ 
         ስትድዮ (ድግማ)
18፡35   ሰሙናዊ ፍጻሜታት ስፖርት
19፡25   ሃሎ ቆልዑ
20፡00   ዜና ትግረ
20፡15   ሽዕበት
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   እንዳ ዝማም
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡10   መደብ ቆላሕታ
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)
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ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ

ኣብ ቅንያት ሓድሽ ዓመት፡ ምስ 
ምውዳእ ዝሓለፈት ዓመትን ምጅማር 
እትቕጽል ዓመትን ተኣሳሲሩ ብዙሕ 
ንጥፈታት እዩ ዝካየድ። ብዙሓት 
ትካላት፡ ማሕበራት፡ ውድባትን 
ውልቀሰባትን ናይ ዝሓለፈት 
ዓመት ገምጋም ስራሕ ብምግባር 
ናይ ትቕጽል ዓመት ውጥናት 
ዘጽድቕሉ እዩ። ነታ ዝሓለፈት 
ዓመት ንምፍናው ነታ ትቕጽል 
ሓዳስ ዓመት ከኣ ንምቕባል ብዙሕ 
ናይ ደስደስ ድግሳት ይግበር። 
ናይ ስድራቤታትን ፈተውትን 
ምትእኽኻባት፡ ናብ ዘሐጉስ ቦታታት 
ምብጻሕ ብሓፈሽኡ ከሐጉስ ዝኽእል 
ተግባራት ይካየድ። ኣብ ብዙሓት 
ሃገራትን ሕብረተሰባትን ኣብ ባህልን 
ልምድን እምነትን ዝተመርኮሰ 
ፍልልያት ይሃሉ እምበር፡ እቲ 
ዕላምኡ ሓደ እዩ። ዝሓሸትን 
ዝበለጸትን ዓመት ክትከውን 
ምውጣንን ምምናይን ምምጽባዕን 
እዩ። ብፍላይ መንእሰያት ተረከብቲ 
ጽባሕ ስለዝኾኑ ኣብ ቅንያት ሓድሽ 
ዓመት ብዙሕ መደባት ይሕንጽጹ፡ 
ይምነዩን ይመባጽዑን።

ሓደ ካብቲ ኣብ ቅንያት ሓድሽ 
ዓመት ዝግበር ብዙሕ ንጥፈታት ናይ 
ሰናይ ምንዮት ጽሑፋትን ህያባትን 
ምልውዋጥ እዩ። እዚ መብዛሕትኡ 
ኣብ ውልቀሰባትን ስድራቤታትን 
ዝግበር ይኹን እምበር ኣብ መንጎ 
ትካላትን ሃገራትን ከምኡ’ውን ኣብ 
መንጎ ትካላትን ዓማዊልን ይግበር 
እዩ። ፍቕራውን ሕውነታውን 
ዘንቀሎ ጥበብ ዝተሓወሶ ልቢ 
ዝትንክፍ ጽሑፋትን ህያባትን 
ክበጽሓካ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እዩ። 
ዘለካ ተስፋ ብምብራኽ ኣብ ውሽጥኻ 
ውዕዉዕ ስምዒት ብምፍጣር ዝበለጸ 
ውጥን ኣብ ምድላው ደራኺ እዩ። 
ንትቕጽል ዓመት እወታዊ ብምዃን 

ወጢንካ ምጅማር ከኣ ኣብ ህይወት 
የዐውት፣ ኣብ መዓልታዊ ናብራ 
የቕስን እዩ። 

ንሓዳስ ዓመት ብሓጐስን ተስፋን 
ምቕባል ንባዕሉ ጽቡቕ ነገር እዩ። 
እቶም ዝመጽኡኻ ጽሑፋትን 
ህያባትን ከኣ ዝያዳ ክትሕጐስን 
ክትትስፎን ይሕግዙ። ብፍላይ ኣብ 
መገዲ ዕብየትን ኣብ ዕላማን ንዘሎ ሰብ 
ወይ ትካል ነዳዲ እዮም ዝውስኹ። 
ንሓደ ሰብ፡ ነቲ ዝጓዓዞ ዕላማ ክሰልጦ 
ልባውን መንፈሳውን ደገፍ ክርከብ 
እንከሎ ክሳብ ክንደይ ካብ ሓሰዳ 
የድሕን ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን። 
ሞራላዊ ደገፍ ከም ነገራዊ ደገፍ 
ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ንኣብነት፡ 
“ኣብ ዕላማኻ ዓወት፡ ኣብ ህይወትካ 
ፍቕርን ጥዕናን፡ ኣብ ሕብረተሰብካ 
ሰላምን ራህዋን፡ ንሃገርካ ምዕባለን 
ክብረትን፡ ኣብ ኣከባቢኻ ውህደትን 
ምትሕግጋዝን፡ ኣብ ዓለምና ስኒትን 
ርግኣትን ይኹነልካ፡” ዝብል 
ዝተወቓቐበ ናይ ሰናይ ምንዮት 
ጽሑፍ ክበጽሓካ ኣብ ጒዕዞ ህይወት 
ዓቢ ደራኺ ሓይሊ እዩ ዝውስኽ። 
ኣይኮነን ዝፈተኖ ዘይፈተኖ’ውን 
ንምርድኡ  ኣይጽገምን።

መን እዩ ግን ሰናይ ምንዮት 
ሰዲዱ ዝኽእሎ? ዋላ ነቲ ብዝቐለለ 
ክኸይድ ዝኽእል ናይ ሰናይ ምንዮት 
ነገር ዘይገብሮ ሰብ ወይ ትካል ኣሎ። 
ንኣብነት፡ ብሞባይል ዝለኣኽ ሓጺር 
ናይ ሰናይ ምንዮት ጽሑፍ ክንደይ 
የተግብርዎ ይኾኑ? ናብ ክንደይ 
ሰብከ ይሰዱ? እቲ ዝቐለለ መንገዲ 
ክግመት እንተ ተኻኢሉ ነቲ ዝኸበደ 
ምግማቱ ኣየሸግርን እዩ። “የቐንየለይ! 
ተመስገን! ኣሜን! ይቕረታ! እንቋዕ 
ሓጐሰካ! ወዘተ” ምባል ሓጺር 
ይመስል። ካብ መዓሙቕ ልቢ ስለ 
ዝብገስ ግን ብቐሊሉ ኣይበሃልን 

እዩ። ንብዙሕ ሰብ ይኸብዶ። ሰናይ 
ምንዮት ምስዳድ ወይ ምግላጽ’ውን 
ከምኡ እዩ። ቀሊል ኣይኮነን። መን 
ደኣ ይኽእሎ እንተ በልና፡ ሓያላትን 
ቅኑዓትን ፈቃራትን ትስፍዋትን 
እዮም ዝኽእልዎ። ድኹማትን 
ተስፋ-ቈረጻትን ኣይክእልዎን እዮም። 
ንይምሰል ዝብልዎ ኣምሰሉታት 
ከኣ ኣይሰኣኑን። እቲ ጽቡቕ ነገር 
ተመንዩን ሂቡን ዝኽእል ተቐቢሉ 
ኸኣ ይኽእል። ንዝወሃበካ ጽቡቕ ነገር 
ምቕባል’ውን ክእለትን ብቕዓትን 
የድልዮ ስለዝኾነ። “ሰኣን ኣሜን 
ትሓልፍ ምርቓ፡” ዝበሃል ንስለምባል 
ኣይኮነን፣ ዓሚቚ ትርጉም ኣለዎ። 
እቲ ሰናይ ምንዮት ናብ ልብኻ 
ክኣቱ ማዕጾ እንተ ኣርሒኻሉ እዩ 
ብልክዕ ዝሰርሕ። 

ሰብ ዘለዎ እዩ ዝህብ። እቲ ዝሃቦ 
ክምለሶ ኸኣ እቲ ተኽእሎ ዓቢ እዩ። 
ፍቕሪ ዘሎዎ ፍቕሪ ይህብ ብርሃን 
ዝሓዘ ብርሃን ይህብ። ተስፋ ዘለዎ 
ተስፋ ይህብ። ኣብነት ንምጥቃስ 
እምበር እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ። 
ሰናይ ነገር ዘለዎ ከኣ ሰናይ ምንዮቱ 
ንኻልኦት ክህብ ይከኣሎ። ንመጻኢ 
እወታዊ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ክትጓዓዝ 
ንምድራኽ እዩ። ሰናይ ምንዮት 
ግና ዕላማ ክኸውን ኣይክእልን። 

ትምኒት፡ ጸጋታትን ናይ ግዜ 
ሰሌዳን ዝሓዘ ውጥን ስለዘይብሉ። 
ሰናይ ምንዮት ንዕላማ ዘለዎ’ሞ ነቲ 
ዕላምኡ ዘተግብረሉ ውጥን ሒዙ 
ንዝጐዓዝ ዝያዳ ይሰርሓሉ። ብዘይ 
ዕላማን ውጥንን ብሃውሪ ንዝጐዓዝ 
ሰብ ግና ካብ ናይ መዓልታት ደስደስ 
ዝሓልፍ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓዞ 
ዕላማ ንኽዕወት ዝቃለስ ሰብ ዓወት 
ክትምነየሉ እንከለኻ፡ እቲ ሰናይ 
ምንዮት ብልክዕ ይሰርሕ። 

ሰናይ ምንዮታት ካብ ዝተቐበልናሉ 
ግዜ ንደሓር ክንደይ ንልወጥ ኣለና? 
ወርሒ ክልተ ወርሒ እናበልና 
ኣዋርሕ ክንውስኽ እንከለናኸ ካብ 
መቕርብናንን ፈተውትናን ደለይቲ 
ጽቡቕናን ዝበጽሓና ሰናይ ምንዮት 
ኣብ ነብስና ይሰርሓልና ወይ 
ኣይሰርሓልናን ክንፈልጥ ዘጸግም 
ኣይኮነን። ብዙሕ ናይ ዓወት ሰናይ 
ምንዮት ስለዝበጽሓና ኣይንዕወትን። 
ነቲ ክንዕወተሉ ዝወጠናዮ ነገር 
ንጽዕረሉ እንተ ሃሊና ግና ድፍኢት 
ይኾነና። መንገድና የሕጽረልና 
እዩ። እቲ ሰናይ ምንዮት ዝህብ’ውን 
ዓመት መጽአ ክህብ እንከሎ ክወሃብ 
እንከሎ ሓቅነትን ልክዕነትን ዝስምዖ 
ዕብየት እንተ’ሎ እዩ። ሰናይ 
ምንዮት ዝሃበ እቲ ሰናይ ምንየቱ 

ብግብሪ ከጋጥም ይደልዮ እዩ። 
ግና ናይ ዝደለኻ ኣይኮነንን ናይ 
ሓያል ተግባሪ ኣካል ምህላው እዩ። 
ተግባር ቀንዲ መሰረት ዓወት ምዃኑ 
ክንዝንግዕ ኣይግባእን።

ሓዳስ ዓመት ብደስደስን ሰናይ 
ምንዮትን ክንቅበላ እንከለና፡ እታ 
ዓመት ኣብ መዓልታት፡ ሰሙናትን 
ኣዋርሕን ተዘርጊሓ ክትረኣየና 
ይግበእ። ግዜ እናወሰኸ ክኸይድ 
እንከሎ ብዝወጠናዮ ቅልጣፈ 
መኣዝና ከይሰሓትና ንኸይድ 
ከም ዘለና ከነረጋግጽ ግድን እዩ። 
እታ ትቕጽል ሓዳስ ዓመት ደበኽ 
ክትብል እያ። “እሞ መብጽዓና 
ኣተጊቢርናዶ?” ወይ ካብ ሓደ 
ዓመት ንላዕሊ ዝወስድ ዕላማ እንተ 
ኾይኑ ኸኣ “ኣብ መብጽዓናዶ ጸኒዕና 
ንኸይድ ኣለና?” ዝብል ሕቶ ግድን 
ከዋጥረና እዩ። እቲ ዘዋጥር ደላዪ 
ዓወት እዩ። መብጽዓ ንኻልእ ሰብ 
ጥራይ ኣይኮነን ዝእቶ ንገዛእ ነብስና 
እንከላይ መብጽዓ ንኣቱ ኢና። 
ንሱ’ኳ ይኸብድ። ብተዛማዲ ኸኣ 
ናይ ሕልና ሕቶ ከቢድ እዩ መህደሚ 
ስለ ዘይርከቦ። ተሓጒስካ ኣብ ደስደስ 
ትምድቦን ትመባጽዖን መብዛሕትኡ 
ግዜ ዓቢ እዩ። ብእኡ መጠን ከኣ 
ኣብ ምትግባሩ ልዑል ሓይልን 
ጽንዓትን ቀጻልነትን ይሓትት። 
መንእሰይ እቲ ዝዓበየ ጸጋኡ ዝለዓለ 
ናይ ምትግባር ዓቕሚ ምውናኑ 
እዩ። እዚ ጸጋዚ ኸኣ ኣብ ሓድሽ 
ዓመት ንዝተገብሩ ሰናይ ምንዮታትን 
ውጥናትን መብጽዓታትን ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ መዓልትን ወርሕን ብተለካዒ 
መንገዲ ኣብ ምትግባር ክጥቀመሉ 
እንከሎ ይዕወት። ነዚ ብሰናይ 
ምንዮት ጥራይ ዝመጽእ ጽቡቕ 
ነገር ከም ዘየለ ዝኣምኑ እዮም 
ዝኽእልዎ።

ኢንጂ. መዓሾ ተወልደ

ሰናይ ምንዮት ምስ ሓድሽ ዓመት ድሕሪ ኣዋርሕከ?ሓሳባት

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናቫዳ፡ ናብቲ 
ዝምህረሉ ክፍሊ ኣተኹ። ናይ 
ሰዓት 8:00 ቅ.ቐ. ክላሰይ ቅድሚ 
ምጅማረይ፡ ቀዳመ-ሰንበት ከመይ 
ከም ዝሓለፈ ተፈሲሀ ንተመሃሮይ 
ሓተትኩዎም። ሓደ መንእሰይ 
ቀዳመ-ሰንበት ጽቡቕ ከም ዘየሕለፎ 
ድሕሪ ምግላጽ፡ “ስለምንታይ ኢኻ 
ኵሉ ሳዕ ፍሱህ ኴንካ ትስመዓኒ?” 
ክብል ሓተተኒ። እዛ ሕቶ ቅድሚ 
ሕጂ ኣብ ገለ ዘንበብኩዋ ኣዘከረኒ፣ 
“ወትሩ ንግሆ ምስ ተንሳእካ፡ ነታ 
ናይታ መዓልቲ ህይወት ብኸመይ 
ብልሓት ትቐርባ ክትመርጽ ዕድል 

ኣሎ፡” ኸኣ በልኩዎ። “ኣነ ንግሆ 
ንግሆ ፍሱህ ክኸውን’የ ዝመርጽ። 
ሓደ ኣብነት ክህበካ፡” ዘረባይ 
ቀጸልኩ።

ዝተረፉ ሱሳ ተመሃሮ ናይቲ ክፍሊ 
ዕላሎም ኣቋሪጾም ኣዳመጹና። 

“ብዘይካ እዚ ኣብዚ ዝምህሮ፡ ኣብ 
ሀንደርሶን ዝርከብ ህዝባዊ ኮለጅ 
እውን እምህር እየ። ካብቲ ዝነብረሉ 
25 ኪሎሜትሮ ይኸውን። ቅድሚ 
ገለ ሰሙናት ሓደ መዓልቲ ናብቲ 
ኮለጅ ከም ወትሩ ክምህር ብመኪናይ 
እኸይድ ነይረ። ካብቲ ቀንዲ ጽርግያ 
ምስ ተኣለኹ፡ ኣስታት 400 ሜትሮ 

ኬድካ ኢኻ ኣብታ ኮለጅ ትበጽሕ። 
በታ መላገሲት ጥውይ ምስ በልኩ 
ግን መኪናይ ምኻድ ኣብያትኒ። 
ደጋጊመ ከተስኣ እንተ ፈተንኩ 
ኣብያትኒ። ኣብቲ ዘላቶ ገዲፈ ናብታ 
ኮለጅ ብእግረይ ቀጺለ።

“ኣብቲ ኮለጅ ምስ ኣተኹ፡ ኣብ 
ናይ ርእሰ-መምህር ቤት ጽሕፈት 
ከይደ፡ ነቶም ዘዐርዩለይ ጋራጅ፡ 
መኪናይ ዘላቶ ቦታ ሓቢረ ከልዕሉዋ 
ነገርኩዎም። 

‘እንታይ ኣጋጢሙ፡’ በለትኒ 
ጸሓፊት ርእሰ-መምህር።

‘ዕድለኛ ምዃነይ ዝረኣኹላ 

ሱራፌል ተ.

ልቦና ኣነቓቓሒ ዛንታ
እንታይነትካ ልዕሊ ልሳንካ

መዓልቲ እያ፡’ በልኩዋ ፍሽኽ 
እናበልኩ።

‘መኪናኻ ተበላሽያስ ዕድለኛ 
ምዃንካ ዝረኣኻላ መዓልቲ ኰይና? 
‘ታይ ማለትካ ኢኻ?’ ተገሪማ 
ሓተተትኒ። 

‘ኣብ መንጎ ገዛይን እዚ ኮለጅን 
25 ኪሎሜትሮ ፍልልይ ኣሎ። ኣብዚ 
25 ኪሎሜትሮ ኣብ ዝዀነ ርሕቀት 
መኪናይ ክትበላሾ ትኽእል ነይራ። 
ግን 400 ሜትሮ ምስ ተረፈኒ፡ 
ብእግረይ ተጓዒዘ ኣብ ክበጽሖ ዝኽእል 
ርሕቀይ’ያ ተበላሽያ። ተመሃሮይ 
ክምህር ክኽእል’የ። መኪናይ ዘዐርዩ 
ሰባት ምሂረ ምስ ወዳእኹ ወዲኦም 
ክቕርብለይ እዮም። መኪናይ ሎሚ 
ክትበላሾ ግድን እንተ ነይሩ፡ ኣብ 
ዝጥዕመኒ ቦታን ግዜን እያ ተበላሽያ፡’ 
በልኩዋ። እታ ጸሓፊት ቅድም ዓይና 

ሰብ ዘለዎ እዩ ዝህብ። እቲ ዝሃቦ ክምለሶ ኸኣ እቲ ተኽእሎ ዓቢ እዩ!

ኣፍጢጣ፣ ድሓር ፍሽኽ ኢላትኒ። 
ኣነ’ውን ዓጸፋ መለስኩ፡” ብምባል 
ዛንታይ ዛዘምኩሎም።

ነቶም 60 ተመሃሮ ብዓይነይ 
ኰለልኩዎም። ቀዳመይቲ ክፍለ-
ግዜ ብምንባራ ከምቲ ካልእ ግዜ 
ዝተታኸሰ ተመሃራይ ኣይነበረን። 
ብገለ መገዲ ዛንታይ ተንኪፉዎም 
ይኸውን፣ ምናልባት’ውን ካብ 
ዛንታይ ወጻኢ ካልእ ምኽንያት 
ይነብር። እንተወሓደ ግን ነቲ ዅሉ 
ዘሎኒ ጽቡቕ እናኣድሃብኩ ዝፍስሆ 
ዘስተውዕለሉ ሰብ ብምህላው እቲ 
ዛንታ ተዓሊሉ ኣሎ። ከምቲ ሓደ 
ለባም ዝበሎ፡ “ካብ ልሳንካ ንላዕሊ 
እንታይነትካ የስምዕ እዩ።”

ደራሲ ሊ ርያን ሚለር - 

ካብ “Teaching Amidst the 
Neon Palm Trees” 
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ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ናይ’ዚ 
ቃለ-መጠሕትት፡ ፕሮፌሰር ገብረብርሃን 
ዑቕባዝጊ፡ ክኢላ ጂኦፊዚስት ወይ ፊዚካዊ 
መጽናዕቲ ናይ መሬት፡ ነቲ ኣብ ቱርክን 
ሶርያን ዝተኸስተ ዘሰንብድ ምንቅጥቃጥ 
መሬት መበገሲ ብምግባር፡ ንሓፈሻዊ 
ኣምርን ትርጕምን ምቅጥቃጥ መሬትን 
እሳተ-ጐመራን፣ ታሪኻዊ ድሕረ-ባይታ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ኤርትራን 
ተኽእሎታቱን፣ ጕድኣት ንምንካይ 
ብዛዕባ ክግበር ዘለዎ ቅድመ መጽናዕትን 
ምድላዋትን ምስ ሕብረተሰብ ኣመልኪቱ፡ 

ሰፊሕ መብርሂ ሂቡና ነይሩ። ቀጺልና 
እምበር፡ ከምቲ ‘ውሕጅ ከይመጽአ 
መንገዲ ውሕጅ ጽረግ’ ዝበሃል፡ ኤርትራ 
ኣብ’ቲ ሳልሳይ ዓይነት ምንቅጥቃጥ 
መሬት ዘለዎ ከባቢ ናይ ቀይሕ ባሕሪ 
ትርከብ ሃገር ብምዃና በቲ ሓደ፣ ብዙሕ 
ግዜ ምንቅጥቃጥ መሬትን እሳተ-ጐመራን 
ከምዝተኸስተላ ዝተኻየደ መጽናዕቲን 
ምርምርን ዘረጋግጾ ሓቂ ምዃኑ ከኣ 
በቲ ካልእ፡ ኣብ’ዚ ጕዳይ’ዚ ኣፍልጦና 
በሪኹ ክንገብሮ ብዛዕባ ዝግበኣና ቅድመ 
ምድላዋት ሞያዊ ምኽሩ ክህበና እዩ። 
ንፕሮፌሰር ገብረብርሃን ስለ’ቲ ምስ 
ናይ ነዊሕ ዓመታት ተሞኵሮታቱ 
ኣሰንዩ ንስለስተ ክፋላት ዝኸደ ዓሚቚን 
ዝርዝራዊን ሓበሬታኡ እናኣመስገንና፡ 
ናብ’ቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል 
ናይ’ቲ ቃለ-መሕትት ነብለኩም፡ ሰናይ 
ንባብ፦  

- ኣብ ኤርትራ ምንቅጥቃጥ መሬት  ኣብ ኤርትራ ምንቅጥቃጥ መሬት 
ክኽሰተሉ ዝኽእል ከባቢታት ክግመት ክኽሰተሉ ዝኽእል ከባቢታት ክግመት 
ይከኣልዶ? ባህርይን ዓይነት ናይ’ቲ ይከኣልዶ? ባህርይን ዓይነት ናይ’ቲ 
ክኽሰት ዝኽእልን ምንቅጥቃጥ መሬትከ ክኽሰት ዝኽእልን ምንቅጥቃጥ መሬትከ 
ከመይ ዝኣመሰለ እዩ?ከመይ ዝኣመሰለ እዩ?
= እዚ፡ ካብ 1991 ክሳብ 2015 

መጽናዕትን ምርምርን ከነካይደሉ ዝጸናሕና 
ኣርእስቲ እዩ። ሓደ ካብ ኣባላትና እውን 
(ዶ/ር በርሀ ጎይትኦም) ናይ ዶክትረይት 
ዲግሪ ዝረኸበሉ መጽናዕትን፡ ብዙሓት 
ክኢላታት እውን ዝተሳተፍዎን ኣርእስቲ 
እዩ። ብዘመናዊ ዝኾነ ሜላታት ተዳልዩ 
ድማ ብ2017 ተወዲኡ ወጺኡ። እዚ 
ግን ኣብ ውሱን ሓበሬታ ዝተመርኮሰ 
ስለዝኾነ ብቐጻሊ ክማሓየሽ ዘለዎ እዩ። 
ባህሪ ናይቲ ስራሕ ከምኡ እዩ። በዚ ድማ 
እቲ መጽናዕቲ ክሳብ ሕጂ’ውን ይቕጽል 

ኣኼባ ጉጅለ ክኢላታትን ህዝብን ኣብ ገድገድ ከባቢ ሽዕብ - 2015

ምንቅጥቃጥ መሬት 2013 ኣብ ውሽጢ ባጽዕ ዘወረዶ ዕንወት

ሰነድ ምንቅጥቃጥ መሬትን እሳተ-ጐመራን ኣብ ኤርትራ

ፕ/ር ገብረብርሃን ዑቕባዝጊ

ኣብ ቱርኪን ሶርያን ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ምንቅጥቅጥ መሬትን ሳዕቤናቱን፣ 
ካብኡኸ እንታይ ክንማሃር ንኽእል? - ክኢላ ጂኦፍዚክስ ፕሮፈሰር ገብረብርሃን ዑቕባዝጊ

3ይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ኣሎ። ካብኡ ተበጊስና ከኣ፡ ኣብ ኤርትራ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ክኽሰተሉ ዝኽእል 
ቦታታት ብንጹር ኣለሊና ዘቐመጥናዮ 
ናይ ምርምር ሰነዳት ኣሎ። ብመሰረት’ቲ 
ዘካየድናዮ መጽናዕትን ምርምርን፡ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ብቐንዱ ኣብ ከባቢ 
ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዘጋጥም። 
ከባቢታት ዓንሰባን ናቕፋን እውን ናታቶም 
ክስተታት ኣለዎም። ገሊኦም ድማ ኣብ 
ገማግም ምብራቓዊ ቆላ ይርከቡ። ኣብ’ዚ 
ግዜ’ዚ፡ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ውሽጡ ብዘሎ 
ነገራት እናተጸልወ ይገፍሕን ይልወጥን 
እዩ ዘሎ። ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ ጸቕጢ ከኣ፡ 
ንከባቢታት ናቕፋን ዓንሰባን ምንቅጥቃጥ 
መሬት ከም ዘጋጥሞ ይገብር ኣሎ። ናይ 
ሃገርና ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ብተዛማዲ’ኳ 
ትሕት ዝበለ ብርታዐ እንተለዎ፡ ብዓይነቱ 
ግን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። መብዛሕትኡ 
ኣብ ሃገርና ዝኽሰት ዓይነት ምንቅጥቃጥ 
መሬት፡ ብዝሕ ዝበሉ ተማሳሳሊ ሓይሊ 
ዘለዎም ተኸታቲሎም ከም ‘ዕስለ’ 
(swarm) ኮይኖም እዮም ዝኽሰቱ። 
እዚ ድማ፡ ንህንጻ ኣዝዩ ዘዕኑ እዩ። ስለዚ፡ 
ዝነዓቕ ዘይኰነ ልዑል ምድላው ዘድልዮ 
እዩ።

- ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ደንካልያ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ደንካልያ፡ 
ሲረሩ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ምንቅጥቃጥ ሲረሩ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ምንቅጥቃጥ 
መሬት ተኸሲቱ ነይሩ። ክኢላታት መሬት ተኸሲቱ ነይሩ። ክኢላታት 
ውሽጢ ሃገር እውን ኣቐዲምኩም ሓበሬታ ውሽጢ ሃገር እውን ኣቐዲምኩም ሓበሬታ 
ወይ ግምት ነይሩኩም ይበሃል። ብኸመይ ወይ ግምት ነይሩኩም ይበሃል። ብኸመይ 
ኢኹም ክትፈልጥዎ ክኢልኩም?ኢኹም ክትፈልጥዎ ክኢልኩም? 
ጉድኣት ንምንካይ ዝተገብረ ምድላዋትከ ጉድኣት ንምንካይ ዝተገብረ ምድላዋትከ 

እንታይ ውጽኢት ተረኺቡዎ?እንታይ ውጽኢት ተረኺቡዎ?
= ብዕለት 31 መጋቢት 2011፡ ኣብ 

ከባቢ ናብሮ 4.6 ሬክተር ዝዓቐኑ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ተኸሲቱ ነይሩ። 
እዚ ከኣ፡ ኣብ’ቲ ቦታ ኣብ ውሽጢ 100 
ዓመት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ። እዚ 
ፍጻመ’ዚ፡ ጠንቂ ከየምጽእ ብምስጋእ፡ 
ኣብ ላቦራቶሪ ጂኦፊዚክስ ኢኒስቲትዩት 
ቴክኖሎጂ ኤርትራ (ማይ ነፍሒ) ዝሰርሑ 
ክኢላታት፡ ብ15 ግንቦት 2011 ናብ’ታ 
እሳተ-ጐመራ ዝተኸስተላ ሲረሩ እትበሃል 
ዓዲ ምብጻሕ ከምዘካይዱ ተገይሩ። ሲረሩ 
ካብ ሓውሲ ከተማ ዋደ 37 ኪሎ ሜትር 
ንሰሜን ዘላ፡ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብረላ ዓዲ 
እያ። እቶም ክኢላታት፡ ነቲ ከም ምንቃዕ 
መሬት፡ ምህማም መሬት፡ ምንሽርታት 
ወይ ምዝንባል መሬት… ዝኣመሰለ ኣብ 
መሬት ዝነበረ ስንብራት ተዓዚቦም፣ ምስ 
ነበርቲ’ውን ብዛዕባ ሓይልን ባህርያትን 
ናይ’ቲ ብግዜ ለይቲ ዝስማዕ ዝነበረ 
ምጉርምራም መሬት ተዘራሪቦም። ካብ’ዚ 
ብምብጋስ ከኣ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ እሳተ-ጐመራ 
ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ምህላዉ፡ እታ 
ጉጅለ ክኢላታት ኣብ ምርድዳእ በጺሓ። 
ነበርቲ’ውን ዘድሊ ጥንቃቐ ክገብሩ 
ተሓቢሩዎም። ከም’ቲ ዝተጠርጠረ ድማ፡ 

ኣብ ስነ 2011፡ ኣብ’ቲ ብዙሕ ህዝቢ 
ዝነብረሉ ከባቢ ማእከል ደንካልያ፡ እሳተ-
ጐመራ ናብሮ ነቲጕ። 
እሳተ-ጐመራ ቅድሚ ምንታጕ፡ ብዙሕ 

ግዜ ምልክታታት ይህብ እዩ። ንኣብነት፡ 
ዝስማዕ ድምጺ እናሓየለ ይመጽእ፣ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ብቚጽሪ እናበዝሐ 
ይመጽእ፣ ገለ ሰዓታት ቅድሚ ምንታጕ 
ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት ይህሉ። ነዚ 
ተገንዚብካ ከኣ፡ ኣቐዲምካ መጠንቀቕታ 
ብምሃብ ጕድኣት ከተጕድል ትኽእል። 
በዚ መሰረት፡ ናይ ሲረሩ እሳተ-ጐመራ 
ኣቐዲምና ስለዝጠርጠርናዮ፡ ንነበርቲን 
ኣመሓደርቲን ዘድሊ ጥንቃቐታት 
ተዋሂቡ እዩ። ኣብቲ ኣብ ሲረሩ 
ዝበጻሕናሉ ግዜን ድሕሪኡን ሓቢርና 
ኢና። 
እቲ ነትጒ እሳተ-ጎመራ ድሕሪ 5 ሽዓት 

ድሕሪ’ቲ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት 
ዝጀመረሉ እዩ ነይሩ። ገለ ሰዓታት 
ድሕሪ’ቲ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት፡ 
ኣስታት 3 ሽሕ ዝኾኑ ነበርቲ፡ ሲረሩ 
በቲ ዝተዋህቦም ሓበሬታ መሰረት ናብ 
ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ክኢሎም እዮም። 
ካብቲ ሓደጋ ድማ ድሒኖም። ሓደጋ 
ናይ’ቲ እሳተ-ጐመራ፡ ብምትሕብባር 
ህዝብን፡ ኣመሓደርቲን ኣብ’ቲ ከባቢ 
ዝነበሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል 
ኤርትራን፡ ብዝገበርዎ ጻዕሪ፡ ካብ ነበርቲ 
ብገለ ምኽንያታት ሸውዓት ሰባት 
ጥራይ’ዮም በቲ ሓደጋ ሞይቶም። 
ብኣንጻሩ፡ ኣብ 1861፡ ኣብ ዱቢ - 25 
ኪሎ ሜትር ካብ ናብሮ ዝርከብ፡ ኣብ 
ዘጋጠመ እሳተ-ጐመራ ግና፡ ሓደጋ ናይ 
ምክልኻል ስጕምቲ ስለዘይተኻየደ፡ ኣብ 
ክልተ ዓድታት ዝነብሩ ዝነበሩ ኩሎም 
ልዕሊ100 ሰባት ከምዝሞቱን ብዙሕ 
ንብረት ከምዝዓነወን ይፍለጥ። 
በቲ ናይ ሓደጋ ኣተኣላልያ ቋንቋ 

እንተርኢናዮ፡ እቲ ቅድሚ ሓደጋን ኣብ 
እዋን ሓደጋን ዝግበር ስራሓት፡ ብወገነይ፡ 
ነቲ ዝነበረ ተኽእሎታት ኣብ ግመት 
ብምእታው፡ ብግቡእ ከምዝተኻየደ 
እኣምን። ኣብ’ዚ ክርሳዕ ዘይብሉ፡ 
ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 
ነቲ ናብ 13 ሰነ 2011 ኣብ ዘውግሐ 
ለይቲ ዝጀመረ ነትጒ፡ ሳዕቤኑ ንምቅላል፡ 
መድሃኒትን ማይን ካልእ ንተመዛበልቲ 
ዝኸውን ቀረባትን ዝጸዓና ማካይን ንእለቱ 
ካብ ዓሰብ ከምዝሰደደ ክንሰምዕ ክኢልና። 
እዚ፡ ብዙሕ ግዜ ኣብ’ተን እኹል 
መሳለጥያታት ዘለወን ሃገራት እውን 
ከይተረፈ ዘይግበር እዩ። ድሒሩ’ውን 
ካብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ፡ ንተመዛበልቲ 
ዝኸውን ሓገዝ ከምዝተገበረ ይፍለጥ። 
እዚ ዓቢ ፍጻመ እዩ። ቅድሚ ሓደጋን 
ብግዜ ሓደጋን ዝተገብረ ንጥፈታት 
ድማ፡ ዕዉት ነይሩ ኢልና ክንድምድም 
ንኽእል። ኣብ’ቲ ሳልሳይ መድረኽ ግን፡ 
ንተመዛበልቲ ናብ ንቡር ህይወቶም 
ንምምላስ ብዙሕ’ኳ እንተተገብረ፡ 
ብገለ ምኽንያት ግና ከምቲ ዝተደልየ 
ከምዘይነበረ ይፍለጥ። ሳዕቤን ሓደጋ 
ግን ስለዘየላቡ፡ ኵሉ ግዜ ንሰለስቲኡ 
መድረኻት ኣተኣላልያ ሓደጋታት 
ተዳሊና ክንጸሕ ግቡእ እዩ። 

- ተኽእሎ ምንቅጥቃጥ መሬትን  ተኽእሎ ምንቅጥቃጥ መሬትን 
ካልእ ዓይነት ሓደጋታትን ኣብ ግምት ካልእ ዓይነት ሓደጋታትን ኣብ ግምት 
ብምእታው፡ ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ዝተገብረ ብምእታው፡ ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ዝተገብረ 
መጽናዕትን ምርምርን ዝምልከት እንታይ መጽናዕትን ምርምርን ዝምልከት እንታይ 
ትብለና? ትብለና? 
= ክኢላታት ናይ’ዚ ዓውዲ ምስ ትካላት 

መንግስቲ ብቐረባ ኰይንና ኢና ንሰርሕ 

ዘለና። ብፍላይ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ህንጻ፡ 
ምስ ክፍሊ ማዕድን ናይ ሚኒስትሪ ጸዓትን 
ማዕድንን፡ ምስ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ 
ድሕንትን ከምኡ’ውን ምስ ዝምልከተን 
ዞባታት ንሰርሕ ኢና። ነዚ መንግስቲ 
ብዕቱብ ስለዝረኣዮ፡ ኣብ 2015፡ ኣብ’ቲ 
ሓደጋታት ዝጽዕቆ ደቡባዊን ሰሜናዊን 
ቀይሕ ባሕሪ፡ ብሓልዮት ሚኒስትሪ 
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ ብኣፍልጦ 
ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳርን፡ ብተሳታፍነት 
ክልቲኤን ዞባታትን፡ ፍሉይ መጽናዕቲ 
ክግበር ተወሲኑ። ኣብ’ቲ መጽናዕቲን 
ምርምርን፡ ብወገን ሕርሻዊን ክሊማዊን 
ሓደጋታት ዶ/ር ወልደስላሴ ዑቕባዝጊ፡ 
ብወገን ናይ ባህሪ ሓደጋታት ዶ/ር 
ዘካርያ ዓብደልከሪም፡ ብወገን ሓደጋታት 
ምንቅጥቃጥ መሬትን እሳተ-ጐመራን 
ፕሮፌሰር ገብረብርሃን ዑቕባዝጊ (ባዕለይ)፡ 
ከምኡ’ውን ውጽኢት ናይ’ቲ መጽናዕቲ 
ህዝቢ ንኽርድኦ፡ ንቕሓት ህዝቢ በሪኹ 
ባዕሉ ዝከላኸለሉ ሜላ ንኽርከብ ተባሂሉ፡ 
ጠባይ ሕብረተሰብ ዝፈልጥ በዓል ሞያ 
ክህሉ ስለዝተገብረ፡ ብወገን ማሕበራዊ 
ስነ-ፍልጠት ዶ/ር ወልደትንሳኤ ተወልደ 
ዝርከብዎም ክኢላታት ዝሓቘፈት ሓንቲ 
ጉጅለ ቈይማ። መጽናዕትና ኣብ ሰለስተ 
ሓደጋታት ዘተኰረ ነይሩ። ቀዳማይ፡ 
ሓደጋትት ምንቅጥቃጥ መሬትን 
እሳተ-ጐመራን፣ ካልኣይ፡ ሕርሻዊን 
ክሊማዊን ሓደጋታት፣ ሳልሳይ ናይ ባሕሪ 
ሓደጋታት ኰይኑ፡ ዕላማኡ ንመንግስቲ 
ጸብጻብ ክቐርበሉ ተባሂሉ እዩ። እታ ናይ 
መጽናዕትን ምርምርን ጉጅለ፡ ምስ ዞባ፡ 
ንኡሳን ዞባታት፡ ነበርቲን ዓበይቲ ዓድን 
እናተራኸበትን እናተመያየጠትን፡ ንክልተ 
ዓመት መጽናዕትን ምርምርን ኣካይዳ። 
ተሳታፍነት ህዝቢ ዘለዎ ኣገባብ ምውጋድ 
ሓደጋ ክግበር ዝጠልብ ጸብጻብ ዝሓዘ 
መጽናዕቲ እውን ኣሰላሲላ። ንዝረኸበቶ 
ውጽኢት መጽናዕቲ ከኣ፡ ቅድሚ 
ብመልክዕ ሕትመት ምዝርግሑ፡ ኣብ 
ኣስመራ፡ ናይ ኩለን ዞባታት ኣማሓደርትን 
ክኢላታትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት 
መንግስቲን ክኢላታትን ዝተረኽብሉን 
ርእይቶታትን ሓሳባትን ዘፍስስሉን 
ዓውደመጽናዕቲ ተኻይዱ። እቲ 
መጽናዕቲ በዚ ሃብቲሙ ድማ ንሚኒስትሪ 
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ ንዞባታት ደቡባዊ 
ቀይሕ ባሕርን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን 
ቀሪቡ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እቲ ዝተረኽበ 
ውጽኢት መጽናዕትን ምርምርን ብዛዕባ 
ሓደጋታት፡ ንመምሃርን ኣብ መጻኢ 
ንመጽናዕቲ ባይታ ንምፍጣርን ተባሂሉ፡ 
ኣብ ‘መጽሄት መጽናዕታት ኤርትራ’ 
(Journal of Eritrean Studies) ብፍሉይ 
ሕታም ከምዝወጽእ ገይርና ኣሎና። 

- ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፎ  ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፎ 
መልእኽቲ እንተሎካ?መልእኽቲ እንተሎካ?  

= ጉድኣት ንምንካይ እቲ ዝበለጸ ሜላ፡ 
እቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝጠቐስክዎ እዩ። 
ንዕኡ ብግቡእ ክንሰርሓሉ ይግባእ። እዚ 
ምስ ዘይንገብር ጉድኣት ከነውሕድ 
ኣይንኽእልን ኢና። ይውሓድ ይብዛሕ፡ 
ድሕሪ ዓቢ ሓደጋ፡ ጉድኣት የጋጥም 
እዩ። ድሕሪ ጉድኣት ቁስሊ ኣሕዊኻ 
ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር ጻዕሪ፡ ኣብ 
ደረጃ ምዕባለ ዝምርኮስ እዩ። ልዑል 
ደረጃ ምዕባለ ዘለዎ ህብረተሰብ ቀልጢፉ 
ቁስሉ የሕውዩ ናብ ንቡር ይምለስ፡ 
ድኽነት ዘጥቅዖ ሕብረተሰብ ግን ቁስሉ 
ቀልጢፉ ከሕዊ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ፡ 
ኣብ ድኽነት ምውሓድ፡ ምዕባለ ድማ 
ምሕያል ዝግበር ጻዕሪ እውን፡ ካብ 
ሓደጋ ዘኸተሎ ጉድኣት ቀልጢፍካ ኣብ 
ምውጻእ ሓጋዚ እዩ። 
ብተወሳኺ፡ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ 

ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ዘውረዶ 
ጕድኣት ብተዛማዲ ውሑድ እዩ 
ክበሃል ይከኣል። ምኽንያቱ፡ ደረጃ 
ምዕባለ ትሑት ስለዝነበረ። ድሕሪ 

ሕጂ ዝኽሰት ግና፡ ኣድላዪ ጥንቃቐን 
ምድላዋትን እንተዘይተገይሩ፡ ነቶም ኣብ 
መጻኢ ዝስርሑ ገዛውቲን ህንጻታትን፡ 
ድንድላትን ግድባትን፡ ዝተፈላለዩ ናይ 
ዕደና ትካላትን ፋብሪካታትን ኣብ ግምት 
ብምእታው፡ ጕድኣቱ ኣዝዩ ዝበዝሐ እዩ 
ዝኸውን። ስለ’ዚ፡ ጕድኣት ንምንካይ፡ 
ብቀጻሊ መጽናዕቲን ምክትታልን ክግበር 
ግድነት ይኸውን። እኹል መሳርሕታትን 
ንዕኡ ተጠቒሞም መጽናዕትታትን 
ምርምራትን ከካይዱ ዝኽእሉ ክኢላታት 
ምስልጣንን ብዘይ ምቁራጽ ክንሰርሓሉ 
ዝግባእ ጉዳይ እዩ።
ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ብሓባር 

ምስ ክኢላታትን ጎራባብቲ ሃገራትን 
ተሓጋጊዝካ ዝስራሕ እዩ። ንምንታይ 
ሓደጋ፡ ብሕልፊ ድማ ከም ምንቅጥቃጥ 
መሬት ዘኣመሰለ ባህርያዊ ሓደጋ፡ ናይ 
ፖለቲካ ዶባት ዝፈሊ ኣይኮነን። ኣብ’ዚ 
እውን ጻዕርና ከነሕይል ይግባእ።

ዮሴፍ ሃይለማርያም



ሓዳስ   ኤርትራ

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

28 ለካቲት 2023 - ገጽ 6 መበል 32 ዓመት ቁ.155

ምስጋና 

ብሃንደበታዊ ሞት ዘኽብሮን ዘፍቅሮን ክቡር 
በዓል-ቤተይ ቢንያም ኣማኒኤል ተቐማጢ 
ሃገረ ኣንጎላ፡ ብሃንደበታዊ ሞት ኣብ ኣዲስ 
ኣበባ ዝዓረፈ፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ሬሳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘፋነኹም 
ቤተሰብን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ 
ኣበባን ከምኡ’ውን ፈተውቱ፣ ከምኡ ድማ 
ዘቃበርኩምና፡ ብኣካል ኣብ ገዛና መጺእኩም 
ዘጸናናዕኩምና፡ ብቴለፎንን ብፋክስን 
ደዊልኩም ዘጸናናዕኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ 
የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ንዓጹ። 

በዓልቲ-ቤቱ ኣርሴማ ገብሩ፡ ጓሉ ሻሎም ቢንያም፡ ኣቡኡ ኣቶ ኣማኒኤል 
ገብረእግዚኣብሄር፡ 

ኣዲኡ ወ/ሮ ነብያት መኮነን ምስ ምሉኣት ስድራቤት 

ብሽም ነ/ሄር ሃብተ ኣስገዶም ምስግና ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተማ ዓሰብ 
ከባቢ ካምቦ ሱዳን ፊት ናይ ቀደም ፖሊስ ነበር ዝርከብ ገዛ 4+ ክፍሊ ኦርጂናል 
ልብረቶ ስለ ዝጠፋኣኒ፡ ረኺበዮ ወይ’ውን ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሃልዩ ብቁ. 
ስልኪ 07280684 ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ደዊሉ ይርከበኒ። እንተዘይኮይኑ፡ ካብ 
ዝምልከቶ ኣካል መተካእታ ክሓትት ምዃነይ እሕብር። 

ኣመልካቲት ወ/ሮ ብርኽቲ ኣስገዶም ወልዱ 

ምስጋና

ብዕረፍቲ ብልቢ እነፍቅሮ ክቡር ሓውናን 
ኣቦናን ኣቶ ዮውሃንስ ቀሺ ኣርኣያ ኪዳነ 
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ 
ዓደልገስ ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና ብምምልላስን 
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብምድዋልን 
ዘጸናናዕኩምናን ኣብ ደንቨር ሃገረ ኣመሪካ 
ኣብ ስነ-ስርዓት ፍትሓቱን ሬሳ ኣብ ምልኣኽን 
ዝተሳተፍኩምን ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና 
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ኣሕዋቱን ደቁን 
ምሉኣት ስድራቤትን

 

ምስጋና

ብሞት ኣዚና እነፍቅሮ ኣቦናን ሓውናን 
ተስፋይ በይን ገብረሃዋርያት ዝተሰመዓና 
መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ ሕማሙ 
ዝበጻሕኩምና፡ ሬሳ ካብ ስዊዘርላንድ ኣብ 
ምፍናው ዝተሓባበርኩምና፡ ኣብ ተራእምኒ 
ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ 
ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምና 
ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና 
ሓዘንና ንዓጹ።

ኣዲኡ ታቦቱ ወልደሚካኤል
ደቁን ኣሕዋቱን ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ቤት-ፍርዲ ዞብ ማእከል 
ኣስመራ

ት/ዕድመ ዶቫዳ ኤቨን ምባል ተሪፉ፡ 
ዲቮራ ኤቨን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

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

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ተስፋሚካኤል 
መሓሪ ጐፋርን ተኸሳሲ ኣቶ ስልጣን 
ዘርአይ ክፍሎምን ዘሎ ናይ ሲቭል ክርክር፡ 
ተኸሳሲ ኣድራሽኡ ክርከብ ስለዘይተኻእለ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን20/3/23 
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡  ንሱ 
ኣብዘየለወሉ ጉዳዩ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ወ/ሮ ሂወት ጸጋዝኣብ መንግስቱ፡ 
በዓል-ቤተይ ኣስመሮም ጸጋይ ተስፉ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ ናይ 3  ደቅና ውርሲ ድማ 
ንዓይ ከም ዝሃቡኒ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ማይ ተመናይ 

መም/ ዝፋን ሃይለ ተድላ፡ ኣቦና ሃይለ 
ተድላ ገብረመድህን ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 
3 ህልዋትን 1መዋቲ 7 ተተካእቲ ደቁን 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ኣቶ የዕብዮ እምባየ የዕብዮ፡ ኣቦና እምባየ 
የዕብዮ ለባሲን ኣዴና ወ/ሮ ግደይ ስብሃቱ 
ወልደኣብዝጊን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 9 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

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

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ሮ ሳምራዊት ተኪኤ ሙሳዝጊ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ኣምለሶም ፍትዊ ፈረጅ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡  ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን23/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ
 ዓዲ ጓዕዳድ

ከሳሲት ቅሳነት ማህደረ ባይረ፡ ተጸዋዒ ኣቶ 
ዮናስ ግርማይ ሰለኽያን ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡  ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ደብረማርያም

ከሳሲ ወ/ሮ ዝያዳ ኣባዲ ነጋሲ፡ ተኸሳሲ 
በዓል-ቤተይ ኣቶ ባህልቢ ገረሚካኤል ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

ሊድያ ሞኮነን ሃብተሚካኤል ምባል 
ተሪፉ፡ ሜላት ሞኮነን ሃብተሚካኤል 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ሮዳስ ዓንደብርሃን ስእላይ ምባል ተሪፉ፡ 
ኮኾብ ዓንደብርሃን ስእላይ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ተስፋልደት ኢዮብ ኣርኣያ ምባል 
ተሪፉ፡ ዮናስ ኢዮብ ኣርኣያ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ት/ዕድመ ራይምን ሰመረ ኢሳቕ ምባል 
ተሪፉ፡ ዘምህረት ሰመረ ኢሳቕ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓረዛ

ኣንጎሶም ተኽለኣብ እዝራ ምባል ተሪፉ፡ 
ዳንኤል ተኽልኣብ እዝራ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ 
፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓረዛ

ኣቶ ጐይትኦም ብርሃነ መንገሻ፡ ኣቦሓጎይ 
መንገሻ ዓስቡ ስለዝዓረፈ፡ ንኣቦና ነ/
ሄር ብርሃነ መንገሻ ተኪእና ኣነ ምስ 2 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ 

ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ፍትዊ ብስራት፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ተመልሶ ተኽሊት 
ወልደገርግስ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓኪር 
ከተማ ሰንዓፈ

ኣባዲት ነጋሽ ተኽለ፡ ሓወይ መርጌታ 
እንድርያስ ነጋሽ ተኽለ ስለዝዓረፈ፡ 
ገንዘቡን ንብረቱን ኣነ ጥራይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ገብሪኤል ተስፋማርያም መስገን፡ 
ተኸሳሲ ሰለሙን ሚኪኤል ተኽለ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን6/3/23 ኣብ 

ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀይሕ 
ባሕሪ ጊንዳዕ

ስመይ ከድጃ መሓመድዓሊ ምባል 
ተሪፉ፡ ከድጃ ዓፋ መሓመድዓሊ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ስመይ ሮሞዳን መሓመድ ማሕሙድ 
ምባል ተሪፉ ፡ ሮማዳን ማሕሙድ 
መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣሕያ ሳልሕ ኢብራሂም ምባል ተሪፉ፡ 
ያሕያ ሳልሕ ኢብራሂም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ተስፋኣለም ኣሰፋው ደስታ፡ 
ተኸሰስቲ 1.የውሃንስ ኣሰፋው ደስታ 
2.ሺሻይ ኣሰፋው ደስታ 3. ጸሃይነሽ 
ኣሰፋው ደስታ ናይ ወረስቲ ምቅሊት 
ክሲ ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኽምሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ሓሊብመንተል ዞባ ዓንሰባ

ኣቶ እስቲፋኖስ ዑቕባልደት ገብሩ፡ ኣቦና 
ዑቕባልደት ገብሩ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 3 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 
ከረን

ወ/ሮ ሃንሱ መንግስቱ ዑቕባገርጊስ፡ 
በዓል-ቤተይ ቀሺ ጸጋይ ሓንጠል ጋብር 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 18 ደቅና ድማ ኣብ 
ቀዋምን ተንቀሳቓስን ሃብቲ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ምላሹ ፍትዊ በይን፡ በዓል-ቤተይ 
ሃይለ ቀለታ ተመልሶ ስለዝዓረፈ፡ ኣብ 
ቀዋምን ተንቀሳቓስን ንብረት ኣነ ናይ 
ሕጊ በዓልቲ ቤቱን 1 ጓልናን ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ሓጋዝ

ንጉሰ መንደር ማሓርዝጊ ምባል ተሪፉ፡ 
ንጉሰ መናድር መሓርዝጊ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን22/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ 
ኣቑርደት

ዑስማን መሓመድ ጅምዕ ምባል ተሪፉ፡ 
ዑስማን መሓመድጅምዕ ዑስማን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣቑርደት
ከሳሲት ወ/ሮ ኣድያም ሓጎስ ገ/ሄር፡ ተጸዋዒ 

ኣቶ ሳሙኤል መብራህቱ ህብታይ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
1ይ መጋባእያ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ
 ከተማ ባረንቱ

ወ/ሮ ሃዋ ዓሊ ሸንደር፡ ኣቦ ደቅና ሮሞዳን 
ደኩር ስለዝዓረፈ፡  9 ደቁ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ጊላዝጊ ሃይለ ሓጎስ፡ ተኸሳሲት 
ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋልደት ሃብተማርያም 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን7/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎልጅ

ከሳሲት ወ/ሮ ዱኳን ኣባይ ተኽለ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዑቕባይ ብርሃነ ሃብተ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡  ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን8/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
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ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉውድድራት ስፖርት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ 
ትምህርቲ ዞባ ማእከል፡ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት 
ብዝተኻየዱ ጸወታታት ቀጺሉ።
  ኣብ ኵዕሶ እግሪ ካልኣይ ደረጃ ክሊ ዕድመ 15 

ትሕቲኡን፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንርእሲ ዓዲ፡ ባርካ 
ንልምዓት፡ ሓላይ ንደምበ ሰምበል፡ ብተመሳሳሊ 
2ብ0 ክስዕራአን እንከለዋ፡ ቀይሕ ባሕሪ ንኢሳቕ 
ተወልደ መድህን 2ብ1፡ ኣብራሂም ሱልጣን ከኣ 
ንሰምበል 3ብ2 ኣሰኒፈናአን። 
 ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ፡ ኣስመራ 

ሓፈሻዊ ንሓርነት 6ብ0፡ ሰማእታት ንማይ ነፍሒ 
4ብ0፡ ኢብራሂም ሱልጣን ንሰምበል 3ብ1፡ 
ኢሳቕ ተወልደመድህን ንጻዕዳ ክርስትያን 2ብ0 
ክስዕራአን ከለዋ፡ እምባሃራ ምስ ዲያእ፡ ቀይሕ 
ባሕሪ ምስ ደንደን፡ ሓላይ ምስ ደምበ ሰምበል 
ብተመሳሳሊ 1ብ1፡ ልምዓት ምስ ባርካ ድማ 
2ብ2 ተፈላልየን።
 ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ልዕሊኡን 

ኣብ ኵዕሶ እግሪ፡ ኵዕሶ መርበብን ኵዕሶ ሰኪዐትን 
ናይ ርብዒ ፍጻመ ጸወታታት እውን ተኻይዱ 
ነይሩ። ኣብ ኵዕሶ እግሪ ዕድመ 16ን ትሕቲኡን 

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት

ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንቀይሕ ባሕሪ 
1ብ0፡ ሓርነት ንጻዕዳ ክርስትያን 2ብ1፡ ባርካ 
ንደምበ ሰምበል 3ብ2፡ ሓላይ ንልምዓት 5ብ0 
ረቲዐናአን።
 ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ፡ 

ኣስመራ ሓፈሻዊ ንዲያእ፡ ሓድነት ንቀይሕ 
ባሕሪ ብተመሳሳሊ 1ብ0 ክስዕረአን ከለዋ፡ ባርካ 

ንሓላይ 4ብ0፡ ኢብራሂም ሱልጣን ንሰማእታት 
ብፍጹም ቅላዕ 5ብ4 ኣፋንየናአን። 
 ኣብ ኵዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ፡ ኣስመራ 

ሓፈሻዊ ንጻዕዳ ክርስትያን፡ ሓላይ ንልምዓት፡ 
ደምበ ሰምበል ንባርካ ብተመሳሳሊ 3 ብ 0፡ 
ሓርነት ከኣ ንዲያእ 3ብ2 ስዒረናአን። ኣብ ናይ 
ደቂ ተባዕትዮ ድማ፡ ኢብራሂም ሱልጣን ንደምበ 

ሰምበል፡ ማይ ነፍሒ ንሰምበል ብተመሳሳሊ 
3ብ1፡ ቀይሕ ባሕሪ ንኣስመራ ሓፈሻዊ 3ብ0፡ 
ሓርነት ንዲያእ 3ብ2 ስዒረናአን። 
 ኣብ ኵዕሶ ሰኪዐት ደቂ ኣንስትዮ፡ ቀይሕ 

ባሕሪ ንእምባሃራ 12ብ8፡ ሰማእታት ንሓርነት 
30ብ16፡ ደንደን ንደምበ ሰምበል 24ብ23፡ 
ባርካ ንልምዓት 34ብ17 ከፋንዋአን ከለዋ፡ 
ብመንገዲ ደቂ ተባዕትዮ ከኣ፡ ቀይሕ ባሕሪ 
ንሓላይ 34ብ13፡ ሰማእታት ንኣስመራ ሓፈሻዊ 
38ብ28፡ ልምዓት ንደምበ ሰምበል 39ብ30፡ 
ባርካ ንኢሳቕ ተወልደመድህን 62ብ32 
ስዒረናአን።
 በዚ መሰረት፡ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበጽሓ 

ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኣብ ኵዕሶ እግሪ ደቂ 

ኣንስትዮ - ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ ሓርነት፡ ባርካን 
ሓላይን ክኾና ከለዋ፡ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 
ድማ፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ ሓርነት፡ ባርካን 
ኢብራሂም ሱልጣንን እየን። 
 ኣብ ኵዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ - ሓርነት፡ 

ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ ሓላይን ደምበ ሰምበልን፡ 
ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ከኣ፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሓርነት፡ 
ኢብራሂም ሱልጣንን ማይ ነፍሒን ነይረን። 
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ውድድር ኵዕሶ ሰኪዐት ደቂ 
ኣንስትዮ - ቀይሕ ባሕሪ፡ ሰማእታት፡ ደንደንን 
ባርካን፡ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀይሕ ባሕሪ፡ 
ሰማእታት፡ ልምዓትን ባርካን ሓሊፈን ምህላወን 
ህዝባዊ ርክባት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
ዞባ ማእከል ሓቢሩ።

ሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት ቀጺሉሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት ቀጺሉ
ሓሬና ንሲቲ ሰንተር ስዒራታሓሬና ንሲቲ ሰንተር ስዒራታ

ሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል፡ 
ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ቀጺሉ ምውዓሉ 
ህዝባዊ ርክባት ናይ’ቲ ፈደረሽን ሓቢሩ።
 ኣብ ዕለተ ቀዳም፡ ፈለማ ናይ ሳልሳይ 

ዲቪዥን ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ዕዳጋ 
ሓሙስን ዳህላክን እየን ገጢመን - ዕዳጋ 
ሓሙስ ከኣ 28ብ19 ተዓዊታ። ስዒበን ናይ 
ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን 

ማራትን ዩኒቨርስን ዝገጠማ ኮይነን፡ ማራት 
እያ 29ብ19 ተዓዊታ። ኣብዛ ግጥም፡ ኤሊም 

ደበሳይ 11 ሸቶታት ብምምዝጋብ ኣብ 
ዓወት ጋንታኣ ልዑል ተራ ተጻዊታ። 
ኣባል ጋንታ ዩኒቨርስ ሉልያ ተኸስተ 
ከኣ ብልጽቲ ተጻዋቲት ኮይና ውዒላ።
 እዚ ውድድር ብሰንበት ኣብ 

ዝቐጸለሉ ከኣ፡ ናይ ሳልሳይ ደቪዥን 
ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ኤይ.ኤስ.
ኤም3 ኣንጻር ተስፋ እየን ቀዲመን 
ተጻዊተን። ኤይ.ኤስ.ኤም3 ከኣ፡ 
ብጸቢብ 32ብ31 ተዓዊታ። ኣብታ 
ስዒባ ዝተኻየደት ግጥም ማራት ምስ 
ኤይ.ኤስ.ኤም2 ድማ፡ ማራት 38ብ15 
ተዓዊታ። ኣብዛ ጸወታ፡ ኣባል ጋንታ 
ማራት ኣሎኒኣብ ኤፍሬም 15 ሸቶታት 
ኣመዝጊቡ።
 ብዘይካ’ዚ፡ ግጥም ሓሬናን ናይ 

ዝሓለፈ ዓመት ሻምፕዮን ዝነበረት 
ሲቲን ሰንተርን እውን ኣካል ኣብታ 

መዓልቲ ዝተኻየደ ንጥፈታት እዩ ነይሩ። እዘን 
ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ሓያልን 
ህልኽ ዝመልኦን ጸወታ እየን ኣርእየን። 
ተጻወትቲ ጋንታ ሓሬና ከኣ፡ ንጸወታ 
ብዝግባእ ብምቕላስ 80ብ73 ተዓዊቶም። 
ኣብዛ ግጥም ተጻወትቲ ሓሬና - ኤቨን ዘርኡን 
ናሆም ተኪኤን (ኣርባዓ) 22ን 15 ሸቶታት 
ብምምዝጋብ ኣብ ዓወት ጋንታኦም ልዑል 
ተራ ተጻዊቶም። ብወገን ጋንታ ሲቲ ሰንተር 
ከኣ ኣሮን ዘካርያስ 18 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። 
ኣብ ጽቡቕ ቁመና ከምዘላ እትግለጽ ብዮሴፍ 
ንጉስ እትእለ ዘላ ጋንታ ሓሬና፡ ኣብዚ ናይ 
ሎሚ ዓመት ውድድር ተፈራሒት ኮይና 
ቀሪባ ምህላዋ ኣፍቀርቲ እዚ ዓውዲ ይገልጹ።
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ እዚ ውድድር ጽባሕ 

ረቡዕ ብክልቲኡ ጾታ ብናይ ቀዳማይ ዲቪዥን 
ጸወታታት ክቕጽል እዩ። በዚ መሰረት፡ ንስሪ 
ኣንጻር ኣለና ናይ ደቂ ኣንስትዮ፡ ከምኡ’ውን 
መኸተ ኣንጻር ምምሕዳር ኣርባዕተ ኣስመራ 
ካብ ሰዓት 5፡30 ድ.ቀ ጀሚረን ክጻወታ እየን።

ሄኖክ፡ ድሕሪ ኣብ ጋና ኣብ ሩዋንዳ ደሚቑሄኖክ፡ ድሕሪ ኣብ ጋና ኣብ ሩዋንዳ ደሚቑ

“እዛ መዓልቲ ኣብ ሂወተይ እታ ዝበለጸት 
እያ። ዙር ሩዋዳን ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝኸበደ 
ብምዃኑ፡ ክዕወት ወርትግ ምስ ሓለምኩ እየ። 
ኣብ ናይ ጸወታ ግዜይ ከኣ፡ እታ ዝዓበየት 
ህሞት ኮይና ክትቅጽል እያ። ምኽንያቱ፡ ካብ 
ሕጂ ንነጅው ኣብ ዓቢ ውድድር ክዕወት 
ከምዝኽእል ኣመስኪረ ኣለኹ።” ሻምፕዮን ዙር 
ሩዋንዳ 2023 ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ ድሕሪ ዓወት 
ዙር ሩዋንዳ።
 ብተኸታታሊ ሸሞንተ መዓልታት ኣብ 

ተረርቲ ዓቐበታት ክካየድ ዝቐነየ ዙር ሩዋንዳ፡ 
ክሳብ ሻሙነይቲ መድረኽ ንብጫ ማልያ 
ዝዕወተላ ተቐዳዳማይ ኣይተፈልጠን ነይሩ። 
ሄኖክ፡ ነዛ ማልያ ለቢስዋ ክኣቱ እንከሎ፡ ኢጣልያዊ 
ዋልተር ካልዞኒ ግዜ ከይከሰረ ብመዓልቲ ተበሊጹ 
እዩ ድሕሪኡ ነይሩ። ዊልያም ጂንየርን ኣናቶሊ 
ቡድያክን እውን፡ ብተኸታታሊ ሓደን ሰለስተን 
ካልኢት ጥራይ ድሒሮም ብምንባሮም፡ ውሑድ 
ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ነይርዎም እዩ። እቲ 
ቁርቁስ ግና፡ ኣብ መንጎ ሄኖክን ካልዞኒን ምዃኑ 
እዩ ኣቐዲሙ ተኣሚቱ። ካብ ክልቲኦም ቀዲሙ 
ሕንጻጽ ዝረገጸ ዕዉት ይኸውን ነይሩ።
 ኣብ 75.3 ኪሎሜትር ዝርሕቀታ ውድድር፡ 

ሄኖክ፡ ምስ ካልዛኒን ዊሊያምን ዘለዉዋ ሓሙሽተ 
ተቐዳደምቲ ሃዲሙ ውዒሉ። ውድድር 100 
ሜትር ምስ ተረፎ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት 
ከኣ፡ ቀዲሙ ሕንጻጽ ረጊጹ። ሻምፕዮን ዙር 
ሩዋንዳ 2023 ብምዃኑ ድማ፡ ብጫ ማልያ ካብ 
ፕረዚደንት ናይ’ታ ሃገር ፖል ካጋመ ተቐቢሉ። 
 እዚ ወዲ 23 ዓመት ተቐዳዳማይ፡ ድሕሪ እዚ 

ዓቢ ዓወት፡ “ናብዚ ውድድር፡ ናይ መድረኽ 

ከምኡ’ውን ብጫ ማልያ ክዕወት እየ መጺአ። 
እዚ ሓሳብ፡ ጋንታና ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ 
ታሕሳስ ኣብዚ ውድድር ክትሳተፍ ምዃና 
ድሕሪ ምውሳና ዝሓንጸጽክዎ እዩ። ነዚ ብጫ 
ማልያ፡ ከምኡ’ውን፡ ክልተ ናይ መድረኽ ዓወት 
ከተመዝግብ ከኣ ድንቂ እዩ። ንጋንታይ፡ ንደቂ 
ጋንታይን ንኹሎም ኣባላትናን ድማ፡ ስለ’ቲ 
ዝገበሩለይ ጽቡቕ ኣተሓሕዛ አመስግኖም።” 
ኢሉ። ሄኖክ፡ ብተወሳኺ፡ ‘ሽዱሽተ ግዜ ብሉጽ 
ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ናይዚ ውድድር’ 
ተባሂሉ’ውን ተጸዊዑ እዩ።
 ተቐዳዳማይ ክለብ ግሪን ፕሮጀክት-ባርዲያኒ 

ዝኾነ - ሄኖክ፡ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር 
ናትናኤል ተስፋጼን ክዕወተሉ እንከሎ፡ ሓሙሻይ 
ደረጃ ምሓዙ ይዝከር። ድሕሪ ዓመት ናብ 
ኪጋሊ ተመሊሱ ምዕዋቱ ከኣ፡ ንብዝሒ ዓወታት 
ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣሰሲንዎ ኣሎ። 
ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ 2010 ዝፈለሞ 
ዓወት እዚ ውድድር፡ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 2019፡ 
ናትናኤል ተስፋጼን ከኣ፡ ኣብ 2020ን 2022ን 
ስሞም ኣጽሒፎምሉ እዮም። በዚ ድማ፡ ኤርትራ፡ 
ካብ 2019 ክሳብ 2023 ኣብ ዘሎ ሓሙሽተ 
ዓመታት፡ ብዘይካ ኣብ 2021 ንኣርባዕተ እዋን 
ጸብለል ኢላ ኣላ።
 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብዚ ውድድር 

ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝወከሉ ዳኒኤል 
ተኽለሃይማኖትን ኣኽሊሉ ኣረፋይነን፡ ኣብ ብጫ 
ማልያ ብቕደም ተኸተል 30ን 31ን ደረጃ 
ሒዞም። ብዘይካ’ዚ፡ ንክለባቶም ዝተወዳደሩ - 
ዳዊት የማነ ሻውዓይ፡ መትከል እዮብ ከኣ 
መበል 12 ኮይኖም ወዲኦም።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
ናቫክ ጆኮቪጅ ክብረ-ወሰን ሰቢሩናቫክ ጆኮቪጅ ክብረ-ወሰን ሰቢሩ
  ሰርቢያዊ ተጻዋታይ ባይታ ተኒስ - ኖቫክ 

ጆኮቪች፡ ን378 ሳምንቲ ቁጽሪ ሓደ ብሉጽ 
ተጻዋታይ እዚ ዓውዲ ኮይኑ ብምቕጻሉ፡ 
ብናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን “እቲ 
ዝነውሐ ግዜ ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዐ” 
ዝብል ክብረ-ወሰን ሒዙ። ነዚ ክብረ-ወሰን፡ 
ጀርመናዊት ናይ ቅድም ተጻዋቲት - ስተፋኒ 
ግራፊ እያ ብ377 ሳምንቲ ሒዛቶ ጸኒሓ። እዚ 
ወዲ 35 ዓመት - ጆኮቪጅ፡ ኣቐዲሙ፡ ነቲ 
ብሮጀር ፈደረር ብ310 ሳምንቲ ተታሒዙ 

ምባፐ፡ ምስ ክብረ-ወሰን ካቫኒ ተመዓራርዩምባፐ፡ ምስ ክብረ-ወሰን ካቫኒ ተመዓራርዩ
ከይላን ምባፐ፡ ሰንበት ምሸት ጋንታኡ ፒኤስጂ 

ናብ ማርሴ ተጓዒዛ 3ብ0 ኣብ ዝተዓወተትሉ 
ክልተ ሸቶታት ብምቝጻሩ፡ ብ200 ሸቶታት ናይ 
ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ብምዃን ምስ 
ክብረ-ወሰን ኢዲሰን ካቫኒ ተመዓራርዩ። 
  እዚ ቅልጡፍ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ፡ ኣብ 246 

ግጥማት እዩ ነዚ ብዝሒ ሸቶታት በጺሕዎ። ኣብ 
2020 ካብዛ ክለብ ዝወጸ - ካቫኒ ከኣ፡ ኣብ 301 
ግጥማት 200 ሸቶታት ሰኒዱ። ይዅን’ምበር፡ 
ምባፐ፡ ጌና ማልያ ናይ’ዛ ጋንታ ለቢሱ ብምህላዉ፡ 
ነዚ ክብረ-ወሰን ናይ ብሕቱ ክገብሮ ምዃኑ 
ኣየጠራጥርን። 
  ብዘይካ’ዚ፡ ኣብዛ ጸወታ ሓንቲ ሸቶ 

ዘመዝገበ - ሊዮነል ሜሲ፡ ምስ ባርሴሎናን 
ፒኤስጂን ኮይኑ ዘመዝገቦ ናይ ክለብ ሸቶታት 
700 ኣብጺሕዎ። ሊዮ፡ 
ንባርሳ 672 ንፒኤስጂ 
ከኣ 28 ሸቶታት እዩ 
ኣበርኪቱለን። በዚ 
ድማ፡ እዚ ኣርጀንቲናዊ፡ 
ድሕሪ’ቲ 709 ናይ 
ክለብ ሸቶታት በጺሑ 
ዘሎ - ክሪስትያኖ 
ሮናልዶ ተሰሪዑ ኣሎ። 
ሮናልዶን ሜሲን፡ ኣብ 
ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ 

700 ናይ ክለብ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ዘለዉ 
ተጻወትቲ እዮም። ሮናልዶ፡ ዝሓለፈ ዓመት 
ወርሒ ሕዳር ብማልያ ማንቸስተር 701 ሸቶታት 
በጺሑ ድሕሪ ምውጻኡ፡ ኣብዚ እዋን ብማልያ 
ኣል-ነስር ሸሞንተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ።

መቝሽሽመቝሽሽ
ደገፍቲ ክለብ በሽኺታሽ፡ ዝሓለፈ ሰንበት 

ምሸት ጋንታኦም ኣንጻር ኣንታልያስፖር ኣብ 
እትጻወተሉ ዝነበረት፡ ነቶም ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ 
መሬት ዝተጸልዉ ህጻናት ቱርኪን ሶሪያን 
ዝኸውን/ዝውፈ ኣሽሓት ባንቡላ ናብ ሜዳ 
ብምድርባዮም ኣቓልቦ ስሒቦም።
 እዞም ደገፍቲ፡ እታ ጸወታ ኣብ ኣርባዕተ 

ደቒቕን 17 ካልኢትን ደው ድሕሪ ምባላ 
እዮም ነቶም ዝተፈላለዩ ባንቡላታት ናብ 
ማእከል ሜዳ ደርብዮሞም። እታ ጸወታ፡ 
ኣብ ኣርባዕተ ደቒቕን 17 ካልኢትን ደው 

ምባላ ከኣ፡ ነታ ኣብ 6 ለካቲት ‘ሰዓት 4፡17 
ወጋሕታ’ ዘጋጠመት ቀዳመይቲ ምንቅጥቃጥ 
መሬት ንምውካል እዩ።

ዝነበረ ክብረ-ወሰን ደቂ ተባዕትዮ፡ ኣብ መጋቢት 
2021 ሰቢርዎ ጸኒሑ እዩ። ንተጻወትቲ ናይ’ዚ 
ዓውዲ ደረጃ ምሃብ፡ ኣብ 1973 ምጅማሩ 
ሰነዳት የረድኡ።
                     ምንጪ - ጎል      ምንጪ - ጎል
   ክሊንስማን ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ    ክሊንስማን ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ 

ኮሪያ ኮይኑኮሪያ ኮይኑ
  ጀርመናዊ ናይ ቅድም ዓላሚ ሃገራዊት 

ጋንታ ኣመሪካ - የርገን ክሊንስማን፡ ሓዲሽ 
ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኮሪያ ኮይኑ 

ትማሊ ተመዚዙ።
  ንቦታ ፓውሎ በንቶ ተኪኡ ዘሎ - ክሊንስማን፡ 

ንሰለስተ ዓመትን ፈረቓን እዩ ነዛ ጋንታ ክዕልማ 
ተሰማሚዑ ዘሎ። “ንደቡብ ኮርያ ምዕላም ክብሪ 
እዩ።” ዝበለ፡ ከም ተጻዋታይ ኮይኑ ኣብ ዋንጫ 
ዓለም 1990 ዝተሳተፈ - ክሊንስማን፡ ዝመጽእ 
ሰሙን ናብ ርእሰ ከተማ ናይ’ታ ሃገር ‘ሶል’ 
ከምርሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። እዛ ጋንታ፡ 
24 መጋቢት ኣንጻር ኮሎምቢያ ኣብ እተካይዶ 
ናይ ምሕዝነት ጸወታ ከኣ ክመርሓ እዩ። ወዲ 
58 ዓመት - የርገን ክሊንስማን፡ ንሃገራዊት 
ጋንታ ጀርመን፡ ክለብ ባየር ሙኒክን ሀርታን 
ክዕልም በቒዑ እዩ።



ሓዳስ   ኤርትራ
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ጎደና ዓሊቴና መረብ 716 ቁ.14፡ ቀሓውታ 186839
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ሕ.ሃ፡ ንየመናውያን ግዳያት ኲናት ናይ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቱኣብ የመን ንግዳያት ኲናት ዝውዕል ናይ 
4.3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክልገስ ከምዘድሊ 
ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።
እቲ ውድብ፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመት 

ብኲናት ዝተበታተነ ህዝቢ የመን ንምሕጋዝ 
ልዑል ገንዘባዊ ሓገዛት ከምዘድሊ ብምግላጽ፡ 
ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዝካየድ 
ኣኼባ ለገስቲ ሃገራት ተመሳሳሊ ጻውዒት 
ከምዘቕርብ ኣፍሊጡ ኣሎ። 
ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኲናት ገና 

ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን፡ ብሚልዮናት 
ዝቚጸሩ ዜጋታት ናይ’ታ ሃገር ግዳይ ሞትን 
ምምዝባልን ኮይኖም ምህላዎም ይፍለጥ።

ኣብ የመን፡ ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ ‘ማሪብን 
ሓጃን’ ዝበሃላ ዞባታት ጥራይ ዓሰርተታት 
ኣሽሓት ተመዛበልቲ ኣብ ሕማቕ ኩነታት 
ይነብሩ ከምዘለዉ ዝጠቐሰ ሕቡራት ሃገራት፡ 
እቶም ተመዛበልቲ ምሉእ ብምሉእ ኣብ 
ናይ መግቢ ሓገዛት ጽግዕተኛታት ምዃኖም 
የረድእ።
ኣብ 2011 ጽድያ ዓረብ ድሕሪ ምብርዑ 

ጥራይ ሓያሎ ሃገራት ናይቲ ዞባ ብኲናት 
ይሕመሳ ከምዘለዋ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ኣብ 
የመን፡ ሶርያ፡ ዒራቕን ካልኦት ከባቢታትን 
ዝተወለዐ ግጭት ገና ከይተፈትሐ፡ ውግእ 

ዩክሬን ብምስዓቡ፡ ንግዳያት ኲናት ዝውዕል 
ሓገዛት ዘበርክታ ለገስቲ ሃገራት ዓቕምታተን 
ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ተመጢጡ ከምዘሎ’ዩ 
ዝግለጽ።
ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት 

ሃገራት፡ ኣብ የመን ዛጊት ልዕሊ 4 ሚልዮን 
ሰባት ብኲናት ተመዛቢሎም ኣለዉ።
ብተወሳኺ፡ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመት፡ ኣብ 

የመን ብሰንኪ ኲናትን ዝሰዓበ ጥምየትን 
ኣስታት 4 ሚልዮን ዜጋታት ናይ’ታ ሃገር 
ህይወቶም ከምዝሰኣኑ ወግዓውያን ጸብጻባት 
የመልክቱ።

“ጀርመን፡ ቅልውላው ጸዓት ሓደ ትሪልዮን ዶላር ከኽስራ እዩ” ብሉምበርግ
መንግስቲ ጀርመን፡ ብሰንኪ ቅልውላው 

ናይ ጸዓት ኣብ ሃገሩ ዝኽሰት ዘሎ ከቢድ 
ቁጠባዊ ብድሆታትን ስግኣታትን ንምምካት፡ 
ኣብ 2030 ዓ.ም ልዕሊ ሓደ ትሪልዮን 
ዶላር ወጻኢታት ክገብር ክግደድ ምዃኑ፡ 
‘ብሉምበርግ’ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ጸብጺቡ። 
እቲ ማዕከን ዜና ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት 

ዝዘርግሖ መጽናዕታዊ ጸብጻቡ፡ ገለ ክፋል 
ናይቲ ገዚፍ ወጻኢታት፡ ንመርበባት ጸዓት 
ናይ’ታ ሃገር ናብ ዘመናዊ ንምስግጋር፡ ከምኡ 

ድማ ካብ መደበራት መመንጨዊ ጸዓት 
ኑክሌርን ከሰልን ጠቕሊልካ ንምልቓቕ ኣብ 
ዝካየድ ወፍሪ ክውዕል ምዃኑ ሓቢሩ።
ኣስዒቡ ድማ፡ ብኤለክትሪክ ዝንቀሳቐሳ 

ተሽከርከርቲን ኣብ ግዜ ቀዝሒ ሙቐት 
ዝጠልቡ መሳለጥያታትን፡ ንጠለብ ጸዓት 
ጀርመን ድሮ ናህሪ ክውስኹሉ ጀሚሮም 
ከምዘለዉ ገሊጹ። 
እቲ ሕጂ ዘሎ መጠን ጠለብ ጸዓት ኣብ 

2030 ብ30 ሚእታዊት ክውስኽ ትጽቢት 
ከምዘሎ፡ ነዚ ጠለብ’ዚ 
ንምምላእ ከኣ ተወሳኺ 
250 ጂጋዋት ጸዓት 
ከምዘድሊ’ውን ወሲኹ 
ኣመልኪቱ።
ብመሰረት’ቲ ጸብጻብ፡ 

ጀርመን ነዚ ዝተጠቕሰ 
ተወሳኺ ጸዓት 
ክትቅርብ እንተድኣ 
ኰይና፡ ክንዲ 43 

ሜዳ ኩዕሶ-እግሪ ዝርግሐ ዘለዎ ጸሓያዊ 
ጸዓት (ሶላር ፓነል)ን ብሻምብቆታት ማይ 
ውዑይ እናጨንጉዓ ኣባይቲ ዘሙቓ 1,600 
መሳርሒታትን መዓልታዊ ምትካል ከድልያ 
እዩ። 
ኣብ ርእሲ’ዚ ድማ፡ ኣብ ማእከል ባሕሪ 27፡ 

ኣብ ገምገም ባሕሪ ከኣ ኣርባዕተ ሓደስቲ 
መደበራት ንፋሳዊ ጸዓት ሰሙናዊ ክትተክል 
ክትግደድ እያ።
ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ኲናት ምውላዑ 

ስዒቡ ብሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሞስኮ 
ዝተወስደ ናይ ማዕቀብ ስጕምቲታት፡ ቀንዲ 
ጠንቂ ናይቲ ኣብ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት 
ኤውሮጳን ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ጸዓት ቅልውላው 
ምዃኑ፡ ክኢላታት ናይ’ቲ ዓውዲ የረድኡ።
እታ ሃገር፡ ቅልውላው ናይ ጸዓት ኣብ 

ቁጠባኣ ከስዕቦ ንዝኽእል ሃስያ ብኣጋኡ 
ንምግታእ ብዝብል ምኽንያት፡ ኣብዚ እዋን 
ልዕሊ 260 ቢልዮን ዩሮ ባጀት ኣዳልያ 
ከምዘላ’ዩ ዝንገረላ።

“ኢራን ንትራምፕ ከይቀንጸለት ኣይክትድቅስን እያ”ላዕለዋይ ኢራናዊ ጀነራል
ኢራን፡ ንናይ ኣመሪካ ፕረዚደንት-ነበር 

ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ ግዜ ምምሕዳር 
ትራምፕ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ 
ንዝነበረ ማይክ ፖምፒዮን ካልኦት ሰበ-
ስልጣንን ናይ ምቕንጻል ድሌታ ገና ኣብ 
ቦታኡ ከምዘሎ፡ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ 
ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝዀነ ጀነራል 
ኣሚራሊ ሓጂዛደህ ገሊጹ።
እቲ ላዕለዋይ ጀነራል ነዚ ዝገለጸ፡ ሃገሩ 

ክሳብ 1,650 ኪሎ-ሜተር ክጐዓዝ ዝኽእል 
ሓድሽ ክሩዝ ሚሳይል ኣማዕቢላ ከምዘላ ኣብ 
ዝሓበረሉ እዋን’ዩ።
“ንሕና ኢራናውያን፡ ንዶናልድ ትራምፕ፡ 

ማይክ ፖምፒዮ፡ ጀነራል ከነዝ ምኬንዚን 
ካልኦት ኣብ ቅትለት ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ 
ኢድ ዝነበሮም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን 
ክንቅንጽሎም ተስፋ ኣለና። ሕነና ከይፈደና 
ኣይክንድቅስን ኢና፡” ክብል ድማ ወሲኹ 
ገሊጹ።
ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢራን 

ዝነበረ ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ፡ ብ3 ጥሪ 
2020 ናብ ባቕዳድ - ዋና ከተማ ዒራቕ 

ሩስያ፡ ምስ ዩክሬን ብምስጢር ዝርርብ ከምዘይጀመረት ኣፍሊጣ
ሩስያ፡ ነቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ 

ስዊዘርላንድ ዝተዋህበ - ሞስኮ ምስ ዩክሬን 
ዘለዋ ወተሃደራዊ ጎንጺ ብሰላም ንምፍታሕ 
ኣብ ጀነቫ ብስቱር ክትዘራረብ ከምዝጀመረት 
ዘመልክት መግለጺ፡ “ሓሶት” ብምባል ነጺጋቶ።
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ማሪያ 

ዛኻሮቫ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ኣብ ጀነቫ ኣብ 
መንጎ ወከልቲ ሩስያን ዩክሬንን ዝተጀመረ 
ዝዀነ ምስጢራዊ ዝርርብ ከምዘየለ ሓቢራ።
እታ ብዓልቲ-ስልጣን፡ “ስዊዘርላንድ 

ንኽልተአን ሃገራት መንጎኛ ኰይና ክትዓርቕ 
ምኸኣለት ዶ” ንዝብል ሕቶ ክትምልስ 
እንከላ ከኣ፡ “ስዊዘርላንድ፡ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም 
ኣንጻር ሩስያ ዘሕለፎ በይናኣዊን ዘይሕጋውን 
እገዳታት ዝደገፈት ሃገር ክሳብ ዝዀነት፡ 
ንሕና ከም ዘይሻራዊት ሃገር ስለዘይንጥምታ፡ 
ቅልውላው ዩክሬን ኣብ ምፍታሕ መንጎኛ 
ኰይና ክትሽምግል ኣይትኽእልን እያ፡” ኢላ።
ወሲኻ ድማ፡ “ፕረዚደንት ዩክሬን 

ቮሎድሚር ዘለንስኪ፡ ፕረዚደንት ቭላድሚር 
ፑቱን ምስ ዝመርሖ መንግስቲ ዝዀነ ዝርርብ 
ሰላም ከይካየድ ዝእግድ ድንጋገ ብኽታሙ 
ኣጽዲቑ እንከሎ፡ ከመይ ኢሉ ኣብ መንጎ 
ክልተአን ሃገራት ዝርርብ ሰላም ክጅመር 
ይኽእል?” ክትብል ተዛሪባ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዊዘርላንድ 

ኢግናዚዮ ካሲስ፡ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብታ ሃገር 

እናኣተወ እንከሎ ካብ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት 
ኣመሪካ ብዝተተኰሰሉ ሚሳይል ተወቒዑ 
ከምዝተቐትለ ይዝከር።
እቲ ናይ ቅንጸላ መጥቃዕቲ ክካየድ ዝኣዘዘ 

ድማ፡ ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ኣመሪካ ዝነበረ 
ዶናልድ ትራምፕ እዩ።
ትራምፕ፡ እቲ ጀነራል ቀንዲ ሃንዳሲ ናይቲ 

ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወተሃደራት 
ኣመሪካ ዝካየድ ዝነበረ ተደጋጋሚ 
መጥቃዕቲታት ከምዝዀነ ድሕሪ ምኽሳስ’ዩ 
ኣብ ልዕሊኡ ናይ ቅንጸላ ስጕምቲ ክውሰድ 
ኣዚዙ። 
ካብ ሽዑ ንድሓር ድማ፡ ላዕለዋት ሰበ-ስልጣን 

ኢራን፡ ሕነ ጀነራል ሱሌማኒ ንምፍዳይ፡ ኣብ 
ልዕሊ ትራምፕን ካልኦት ኣብቲ ቅትለት ኢድ 
ዝነበሮም ኣመሪካውያን ወገናትን ናይ ሞት 
ስጕምቲ ክወስዱ ምዃኖም ብተደጋጋሚ 
ክፍክሩ ጸኒሖም እዮም። 
ጐድኒ ጐድኒ’ዚ ድማ፡ ኣህጉራዊ ገበናዊ 

ውድብ ፖሊስ (ኢንተርፖል)፡ ንትራምፕን 
ካልኦት ኣስታት 50 ዝዀኑ ሰበ-ስልጣን 
ኣመሪካን ሒዙ ንኸረክቦም ብተደጋጋሚ 

ክሓቱ ጸኒሖም። ገና’ውን ይሓቱ ኣለዉ። 
እንተዀነ፡ እቲ ሕቶ ምስ ቻርተራቱ 

ዝቃዶ ከምዘይኰነ ዝገልጽ ኢንተርፖል፡ ካብ 
ፈለማኡ ከምዘይተቐበሎ እዩ ዝሕብር።

ኮንጎ - ዕጡቓት ተቓወምቲ ተወሰኽቲ ቦታታት ይቈጻጸሩ
‘ኤም-23’ ተባሂሎም 

ዝፍለጡ ዕጡቓት 
ተቓወምቲ ደ.ሪ.ኮንጎ፡ 
ኣብቲ ኣብ ምብራቓዊ 
ክፋል’ታ ሃገር ኣንጻር 
ሓይሊታት መንግስቲ 
ዘካይዱዎ ዘለዉ ውግእ፡ 
ተወሰኽቲ ቦታታት 
ተቖጻጺሮም ከምዘለዉ 
ተገሊጹ።
እቶም ተቓወምቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ-

ሰንበት ጥራይ ‘ሙሻኪ’ ከምኡ ድማ ‘ሩባያ’ 
ንዝተባህላ ክልተ ንኣሽቱ ከተማታት ካብ 
ሰራዊት መንግስቲ መንዚዖም ኣብ ትሕቲ 
ቁጽጽሮም ከምዘእተዉ’ዩ ዝሕበር ዘሎ።
ብሰንኪ’ቲ ዳግማይ ተጐሃሂሩ ዘሎ ጎንጺ፡ 

ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ 
እግሮም ናብ ዝመርሖም ይሃድሙ ከምዘለዉ 
ከኣ፡ ቢቢሲ ጸብጺቡ።
ብፍላይ ከተማ ሩባያ፡ ዝተፈላለዩ ክቡራት 

ማዕድናት ዝዕደነላን ካብታ ናይቲ ዞባ 
ዝዓበየት ከተማ ምዃና ዝንገረላ ጎማ 50 
ኪሎ-ሜተር ጥራይ ርሒቓ እትርከብን 
ኣዝያ ስትራተጂያዊት ምዃና ዝጠቐሰ 
ቢቢሲ፡ ሰራዊት መንግስቲ ብዛዕባ ምትሓዛ 

ኣመልኪቱ ዝሃቦ ዝዀነ ርእይቶ ከምዘየለ 
ኣመልኪቱ።
እቶም ዕጡቓት ተቓወምቲ፡ ብመሰረት 

ኣዘዝቲ ሰራዊት ምብራቕ ኣፍሪቃ 
ዝረዓሙዎ ሓድሽ መቓን ግዜ፡ ሎሚ ሰሉስ 
እዮም ካብ’ቶም ድሒሮም ዝተቖጻጸሩዎም 
ከባቢታት ምንስሓብ ክጅምሩ ዝግብኦም 
ነይሩ።
እቲ ዝቕጽል ዘሎ ጎንጺ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 

ኣዋርሕ ጥራይ ኣማኢት ኣሽሓት ነበርቲ ካብ 
መረበቶም ኣፈናቒሉ ከምዘሎ’ዮም ጸብጻባት 
ዝሕብሩ።
መንግስቲ ደ.ሪ.ኮንጎ፡ እቶም ዕጡቓት 

ብሩዋንዳ ከምዝድገፉ ብተደጋጋሚ ክኸስስ 
እንከሎ፡ ሩዋንዳ ድማ ነቲ ክሲ ብምንጻግ፡ 
ኣብቲ ጐንጺ ዝዀነ ኢድ ከምዘይብላ’ያ 
ትገልጽ።

ንእትሕተም መዓልታዊት ጋዜጣ ‘ሊ-ቴምፕስ’ 
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ነቲ ሓደ ዓመት ኣቝጺሩ 
ዘሎ ጎንጺ ብሰላም ንምዕራፍ፡ ኣብ ጀነቫ ኣብ 
መንጎ ታሕተዎት ዲፕሎማሰኛታት ክልተአን 
ሃገራት ብስቱር ዝርርብ ሰላም ይካየድ ከምዘሎ 
ገሊጹ ነይሩ። 
ኣስዒቡ ድማ፡ ስዊዘርላንድ ነቲ ዝርርብ 

ሰላም ንምዕዋት፡ ካብኣ ዝድለ ዝበለ ኵሉ ናይ 
ሽምግልና ተራ ንምጽዋት ድልውቲ ምህላዋ 
ኣረጋጊጹ ነይሩ።
ሩስያ፡ ነቲ ዘሎ ጸገም ብዲፕሎማሲያዊ 

መንገዲ ንምፍታሕ ድልውቲ ምህላዋ፡ 
እንተዀነ ካብ ዩክሬን ይዅን ዋሺንግተን 
ዝቐረበ ዝዀነ ርትዓዊ ናይ ሰላም እማመ 
ከምዘየለ’ያ ትገልጽ።
ወከልቲ ሩስያን ዩክሬንን ንፈለማን 

ንመወዳእታን ግዜ ገጽ-ንገጽ ዝተራኸብሉ፡ 

መጋቢት 2022 ኣብ ከተማ ኢስታንቡል 
(ቱርኪ) ከምዝነበረ ጸብጻባት የመልክቱ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሃገራት ምዕራብ 

ንዩክሬን ብቐጻሊ ዝገብራላ ዘለዋ ወተሃደራዊ 
ሓገዝ፡ ናብቲ ዓለም እትፈርሖ ኑክሌሳዊ 
ውግእ ከምርሕ ከምዝኽእል፡ ፕረዚደንት 
ሩስያ ነበር ድሚትሪ መድቨደቭ ኣጠንቂቑ። 
እቲ ኣብዚ እዋን ምክትል ኣቦ-መንበር 

ቤት-ምኽሪ ጸጥታ ሩስያ ኰይኑ ዝሰርሕ ዘሎ 
ብዓል-ስልጣን ኣብ መግለጺኡ፡ እቲ ብኣመሪካ 
ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም፡ ዘይተኣደነ ኣጽዋር 
ናብ ዩክሬን ብምልኣኽን ንዅሉ መንገዲታት 
ሰላም ብምዕጻውን ንሩስያ ኣብ ዝተናውሐ 
ኲናት ሸሚምካ ምድኻም ምዃኑ ኣጀንዳኡ 
ድሕሪ ምግላጽ፡ ሩስያ ህላወኣ ንምርግጋጽ 
ኵሉ ዓይነት ኣማራጺታት ክትጥቀም 
ክትግደድ ምዃና ኣስሚሩሉ።
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