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ቃለ-መሕትት

ቤት-ትምህርቲ
ኤስኮ ...

ኣብ ዓዲ-ቐይሕ፡ ንቕሓት ተመሃሮ
ኮለጃት ኣብ ህሉው ኩነታት ክብ
ንምባል ዝዓለመ - ብ1 ሕዳር ሰሚናር
ተዋሂቡ።
ኣብ ጥዕናዊ፡ ባህላዊ፡ ማሕበራዊ፡
ቊጠባውን ጸጥታውን መዳያት ዘተኰረ
መብርሂ ድማ፡ በብዝምልከቶም ኣካላት
ቀሪቡ።
ኣብ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ኣቶ ቃልኣብ ተስፋስላሰ፡
ኣቲናዮ ዘለናዮ መዋእል፡ ንትምህርቲ
ኣዝዩ ምቹእ ስለዝኾነ፡ ተመሃሮ
ብሓፈሻ ተመሃሮ ኮሌጃት ድማ
ብፍላይ፡ ብንቕሓት ክዋስኡሉን ንብሩህ
መጻኢኦም ኣበርቲዖም ክሰርሑን
ተላብዩ።
ጸሓፊት ህግደፍ ኣብ’ቲ ዞባ ወይዘሮ
ኣመተ ንጉሰ ብወገና፡ ዘለውዎ
መድረኽ ትምህርቲ - መድረኽ ህንጸት
ኣእምሮ ምዃኑ ብምሕባር፡ ክብርታት
ሕብረተ-ሰቦም ዓቂቦምን ብትምህርቲ
ሰጒሞምን፡ ኣብ ልምዓትን ህንጸትን
ሃገር ኣበርክቶም ከዕዝዙ ኣዘኻኺራ።

ገጽ 6

ቀባር
ድንሽ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 7

ገጽ 9

ንግዜ ምኽባር ...

ሻኪሪ ኣንጻር
ሬድስታር...

ንቕሓት ተመሃሮ ኮለጃት ንምብራኽ ሰሚናር ተዋሂቡ

ስ/ ዘርኣይ ብርሃነ

ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ ዶክተር
ባህበሎም ሚኪኤል ብወገኑ፡ ንጠንቅታትን

ሳዕቤናትን ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ብሓፈሻ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ድማ
ብፍላይ፡ ከምኡ’ውን ጸጸኒሖም ዝኽሰቱ

ዘለዉ ኣራሰንቲ ሕማማት ብዝምልከት
ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ፡ ተመሃሮ
ጽሬት ኣካላቶምን ከባቢኦምን ክሕልዉ፡

ማእከል ጥዕና ተሰነይ ውጽኢታዊ ስራሕ ትትግብር
ማእከል ጥዕና ከተማ ተሰነይ፡ ኣብ
ምክትታል ጥዕና ነፍሰ-ጾራት፡ ኣደታትን
ህጻናትን ውጽኢታዊ ስራሕ ትዓምም
ከምዘላ፡ ሓላፊ’ታ ማእከል ኣቶ ገብረሂወት
ተኸስተ ሓቢሩ።
እታ ማእከል ጥዕና፡ ምክትታል ነፍሰ-

ጾራት፡ ክታበት ህጻናት፡ ምክትታል
ዕብየት ቈልዑ፡ ኣገልግሎት ወለንታዊ
መርመራ ደም፡ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ፡
ፋርማሲን ሕክምና ዓይኒን ዘጠቓልል
ኣገልግሎት ከምእትህብ ዝገለጸ ኣቶ
ገብረሂወት፡ ነበርቲ ብቐረባ ዝተማልአ
ኣገልግሎት ይረኽቡ ከምዘለዉ ገሊጹ።

ኣብ ሕብረተ-ሰብ ብሓፈሻ፡ ኣብ
ስድራ-ቤት ድማ ብፍላይ ሰሪጹ
ብዘሎ ንቕሓት፡ ሞት ነፍሰ-ጾራትን
ሓድሽ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪ.ን ኣዝዩ
ከምዝነከየ ዝሓበረ ኣቶ ገብረሂወት፡
ነዚ ኣብ ምዕቃብን ዝበረኸ ውጽኢት
ንምምዝጋብን፡ ተራ ሕብረተ-ሰብ ወሳኒ

ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ
ተሰነይ ንዝተራእየ ሕማም ከርፈስ (ረስኒ
ቹኩንጉንያ) ብዝምልከት፡ ብብዝሒ
ንነፍሰ-ጾራት፡ ኣደታትን ህጻናትን እኳ
እንተኣጥቅዐ፡ ዝሰዓበ ሞት ከምዘይነበረ
ብምርግጋጽ፡ ትካላት ጥዕና ብዘካየዳኦ

ከምኡ’ውን ካብ ፍኑው ጾታዊ ርክብ
ተሓሪሞም ጥዕናኦም ከውሕሱ ሞያዊ
ምኽሩ ለጊሱ።
ሕክምናዊ ኣገልግሎት፡ ብዝተሰላሰለ
ወፍሪ ምንጻግ መድሃኒት ጸረ-ጣንጡን
ከባብያዊ ጽሬትን፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
እቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ምቊጽጻር
ከምዝኣተወ ኣረዲኡ።
ኣቶ ገብረሂወት፡ ወለዲ ነቲ ብሃገር
ደረጃ ካብ 21 ክሳብ 30 ሕዳር ዝካየድ
ወፍሪ ክታበት ንፍዮን ሩቤላን ንምዕዋት፡
ብኣጋ ክዳለዉን ምትሕብባሮም ከዕዝዙን
ተላብዩ።

ጋሽ-ባርካ - ንሰብ-ጥሪት
ስልጠና ተዋሂቡ

ስ/ ዓወት ሃይለ

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት
ዝተዋጽኡ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ምህርቲ
ጸባ፡ ስጋ፡ መዓርን እንቋቚሖን ንምዕባይ
ዝሕግዞም - ካብ 22 ክሳብ 31 ጥቅምቲ
ኣብ ከተማ ተሰነይ ስልጠና ተዋሂቡዎም።
ነቲ ስልጠና ዝሃበ፡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ
ሕርሻ ዞባ ጋሽ-ባርካ ሓላፊ ክፍሊ ሃብቲ
እንስሳ ዶክተር ተኽለዝጊ ተኪኤ፡ ዕላማ’ቲ
ስልጠና፡ ኣፍልጦ ናይቶም ኣብ’ቲ ጽላት
ዝነጥፉ ሞያውያን ብምብራኽ፡ ዓይነትን
መጠንን ምህርቲ ሓረስቶት ክብ ንምባል
ምዃኑ ገሊጹ።
ልዕሊ 60 ሚእታዊት ጥሪት ሃገርና ኣብ’ቲ
ዞባ ከምዝርከባ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ድማ ኣስታት
ሓደ ሚልዮን ጥሪት ከምእተኸትባ፡ እዚ
ምስ’ቲ ዝግበረለን ስሩዕ ጥዕናዊ ምክትታል
ተደሚሩ፡ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከምዝርከባ፡
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል...

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጋሽ-ባርካ - ንሰብ-ጥሪት ስልጠና ተዋሂቡ

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ
ዶክተር ተኽለዝጊ ሓቢሩ።
ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ’ቲ ዞባ፡ ምስ ናይ
ስራሕ መሻርኽቱ ብምውህሃድ፡ ንተገልገልቲ
ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ ጸባ ንምቕራብ፡ ኣብ
ተሰነይን ኣቑርደትን ዘመናዊ መአከብን
መዝሓልን ጸባ ማሽናት ተተኺለን ኣብ
ቀረባ ግዜ ኣገልግሎት ክጅምራ ምዃነን
ጠቒሱ ድማ፡ ኣብ ጎልጅ፡ ሃይኮታን ባረንቱን
ተመሳሳሊ ማሽናት ንምትካል መደብ
ከምዘሎ ኣብሪሁ።
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 1 ሚልዮን ከብቲ፡ 3
ሚልዮን ጤለ-በጊዕ፡ 350 ሽሕ ኣግማል፡ 150
ሽሕ ኣእዱግ፡ ኣስታት 500 ሽሕ ደርሁን
ኣስታት 2000 ዕስለ ንህብን ከምዘለዉ፡
ሰነዳት ቤት-ጽሕፈት ጨንፈር ሚኒስትሪ
ሕርሻ’ቲ ዞባ የረድኡ።

ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ፡ ወነንትን
ሰራሕተኛታትን ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት፡ ከምኡ’ውን ነበርቲ
ዝተሳተፍዎ፡ ኣብ ምክልኻልን
ምግታእን ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ዘተኰረ ኣስተምህሮ ብ28 ጥቅምቲ
ተዋሂቡ።

ዓዲ-ቐይሕ - ኣብ ምግታእ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተኰረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና
ዞባ ደቡብ ሓላፊ ፕሮጀክት
ምቁጽጻር ኤች.ኣይ.ቪ./ኤይድስን
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ
ካልኦት ሕማማትን ኣቶ ኣሰፋው
ገብረሚካኤል፡ ነቶም ሕማማት

ንምቊጽጻር ክካየድ ብዝጸንሐ
ጻዕሪ ናብ’ቲ ዝተሓተ ደረጃ
ወሪዶም ከምዘለዉ ብምጥቃስ፡
ደግሲ ከየጋጥምን ዝለዓለ ውጽኢት
ንምምዝጋብን፡ ኩሉ ዜጋ ብንቕሓት
ክንቀሳቐስ ኣዘኻኺሩ።

ኣብ ዞባ ደቡብ ዋና ዳይረክተር
ክፍሊ ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስመረት
ኣብርሃ
ብግደኣ፡
ወነንትን
ሰራሕተኛታት ትካላት ወሃብቲ
ኣገልግሎት፡ ንዓማዊል ብፍሕሽው
ገጽ ክቕበሉን ጽሬት ከዘውትሩን

... ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ

ወይ ጠፊኡ እዩ ኢልካ ክዝረብ ዝከኣል
ኣይኮነን። እዚ ሓድጊ እዚ ብምልኣት
ክጸሪ ክኽእል ኣለዎ። ግዜ ከም ዝወስድ
ዘማትእ ኣይኰነን። ምስኡ ዝተኣሳሰር
ማእለያ ዘይብሉ ምትሕልላኻት ኣሎ።
ነቲ ዝምድና ንምዝራግ ክኹስኮስ
ዝጸንሐ ባህሊ እውን ጠፊኡ እዩ ኢልካ
ክዝረብ ዝከኣል ኣይኮነን።
ስለ’ዚ እቶም ፖለቲካዊ ብድሆታት
እንታይ እዮም? ነናይ ገዛእ ርእስና
ፖለቲካዊ ብድሆታት ክህልዉና
ይኽእሉ ይኾኑ። ጥቕሉል ፖለቲካዊ
ብድሆታት ብዞባን ብዓለምን ደረጃ
ንርእዮ ስለዘሎ፡ ኣብኡ ስኒት ክንፈጥር
ክንክእል ኣለና። ንድሕነታዊ (security)
ዝምልከቱ ማእለያ ዘይብሎም ጸገማት
ኣለዉ። ኣብ ልዕሌና ክካየድ ዝጸንሐ
ቀጻሊ ተጻብኦ፡ ኣብ ሃገራዊ ድሕነትና
ክፈጥሮ ዝጸንሐ ጸገማት መወዳእታ
የብሉን። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ

ክለዓሉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ንሃገራዊ
ድሕነት ዝምልከቱ ጉዳያት ኣለዉ።
ብዞባ ደረጃ ዝጥመቱ ንድሕነትን
ምርግጋእን ናይዚ ከባቢ ዝምልከቱ
ጉዳያት እውን ኣለዉ።
ቁጠባዊ ብድሆታትና እውን
መወዳእታ የብሉን። ቁጠባታትና
ንምምልላእ፡ ናይ ክልቴና ህዝብታት
ድምር ሓይሊ ኣገዳሲ እዩ። ናይ
ክልቲኡ
ቁጠባታት
ምምልላእ
ኣውሒስና፡ ከም ድምር ሓይሊ ናብ
ዝዓበየ ወይ ዝናሃረ ገስጋስ ክንደፍኦ
ክንክእል ምእንቲ፡ ጽላት ብጽላት፡
ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ፡ ፕሮጀክት
ብፕሮጀክት፡ … ዓበይቲ ሸቶታት
ክንስእል ኣለና።
ናይ ዶብ ምኽፋት ወይ ዘይምኽፋት፡
ኣብ ንግድ እንታይ ወጸ እንታይከ
ኣተወ ኣይኮነን እቲ ሕቶ። ካብኡ
ዝዓበዩ ጕዳያት ኣለዉ። ኣብ’ቶም

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ኣቐዲሞም ዝተኾልፉና ዕድላት ጥራይ
ከይተሓጸርና፡ ብመጻኢ ዕድላት ናይ
ክልቲኣቶምቁጠባታትክጥመቱዘለዎም
ዓበይቲ ጉዳያት ከምዘለዉ ክንግንዘብ
ኣለና። እዚኦም ከም ረቛሒታት፡
ምስቶም ፖለቲካውን ድሕነታውን
ንብሎም ተደሚሮም ዝፈጥሩዎ ሓይሊ
መወዳእታ የብሉን። ስለ’ዚ ናይ ኩሎም
እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ድምር
ስምብራት ኣብ ዘዝመጹ መድረኻት
ወይ እዋናት ንብሎም ብኸመይ
ጌርና ክንሕዞም ክንክእል ኣለና? ሕጂ
ሓድሕድ ምትእምማንና፡ ምሕያል
ምትሕግጋዝና ካብ መድረኽ ናብ
መድረኽ፡ ግዜ እናቖጠበ እናነሃረ ከም
ዝኸይድ ክንገብር ይግባእ። ንጹርነት
ናይ ኣረኣእያታትና ኣብ ዝሓጸረ ግዜ
ከነቀራርቦም፡ ኣብ መወዳእታ ኸኣ
ተጨበጥቲ ፕሮግራማት ከነውጽእ
ክንክእል የድሊ።
ስምዒት ወይ ጽቡቕ ድሌት ንበይኑ
ኣኻሊ ኣይኮነን። ጉዳይ ብጉዳይ፡
ኣርእስቲ ብኣርእስቲ፡ … ሓቢርና
ክንሰርሓሎም ንኽእል ጉዳያት
ከነምጽእ ኣለና። ናይ ዝሓለፈ ተመኵሮ
ስምብራት ከሰክፈና፡ ከጠራጥረና፡ …
የብሉን። ናይ ብሓቂ እቲ ተፈጢሩ
ዘሎ ምትእምማን፡ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት
ዝግበር ቀጻሊ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ
ዕድል፡ ንብዙሓት ነገራት ክኸስተልና
ጀሚሩ ኣሎ። ቅድሚ ሰለስተ ኣርባዕተ
ወርሒ ዝነበረና ገምጋማትን ሕጂ
ንርእዮ ዘለና ኩነታትን፡ እቲ ዘሎ
ምዕባለታት ናይ ብሓቂ ትስፉው እዩ።
ኣብ ኩሉ ጉዳያት ማለት ዲፕሎማስያዊ፡
ፖለቲካዊ፡ ድሕነታዊ፡ ቁጠባዊ፡ …
ነርእዮም ዘለና ስጉምትታት ኣዕገብቲ
እዮም።
ኣብቲ ሓባራዊ መግለጺ ሓያሎ
ጕዳያት ተጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ
ክልተኣዊ ዝምድና ከይተሓጸርና፡
እንተላይ ዞባዊ ርግኣት ከም ዘይውንዘፍ
ኣስሚርናሉ ዘለና ጕዳይ እዩ።

ምኽንያቱ፡ እቲ ጎደቦ ወይ ዞባ እንብሎ
ከይረግአ ወይ ከይቀርዓወ ኣብኡ ዘለዉ
ሽግራት ከይተፈትሑ፡ … ናይ ክልቴና
ጉዳይ ጥራይ እኹል ኣይኮነን።
እዚ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን - ኣብ
1991 እውን፡ ተመሳሳሊ መርገጺ እዩ
ነይሩና። ስምብራት ናይ ክልቴና
ዝምድናታት ብዞባ ደረጃ ቀሊል
ስለዘይኮነ፡ መደባት ምትሕግጋዝ
ክንሰርዕ ከለና፡ እቲ ሃዋህው ከነነጽሮን
ዝሓየለ ኩነታት ክንፈጥርን ክንክእል
ኣለና። ምኽንያቱ፡ ምምልላእ ከነምጽእ
እንድሕር ኮይንና፡ ‘ኣይፋሉ ክልተኣዊ
ዝምድናታትና ኣኻሊ እዩ። እቲ
ዞባዊ ኵነታት ቀሰይ ኢሉ ክረአ
ወይ ክምዕብል ይኽእል እዩ።’ ኢልና
ክንገድፎ ስለዘይንኽእል፡ ነዚኦም እውን
ናይ ሓባር ሓላፍነት ተሰኪምና ተበጊስና
ኣለና ክንብል ንኽእል።
ኣብ ሶማል፡ ደቡብ ሱዳን፡ …
ካልእ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ኩነታት
እውን ብቐረባ ወይ ብርሑቕ ኣባና
ብዝተፈላለየ መንገዲ ጽልዋታት
ክህልዎ ይኽእል እዩ። ምእንቲ’ዚ፡
እቲ ኩነታት መስርሑ ወዲኡ ክሳብ
ዝመዓራረ ክንጽበ ዘይኮነ፡ ብንጥፈት
ክንጸምደሉ ዘለና ጉዳያት ስለዝኾነ፡
እዚ እውን ካብቲ ክልተኣዊ ንብሎ
ከይፈለና ኣብኡ ኣእቲና ንሰርሓሉ
ኣለና። እዚ ምናልባት ሓጺር ብሓጺር
ክግለጽ ዝኽእል እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ
ዘሎ ትሕዝቶ ግዳ፡ ከም ኣገላልጻ Vat
ዝበሃል ኣሎ። value attacks እዮም
ዝብልዎ። በዚ ንቡር ኣዘራርባ፡ ኣነ
value add time እየ ዝብሎ። ሰዓት፡
መዓልቲ፡ ሰሙን፡ … ክንደይ ሰሪሕካሉ
ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። እቲ
ግዜ ዋጋ ኣለዎ። ብመንጽር ናይዚ
ዝሓለፈ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ
ዝተፈጸመ ገስጋስ እንድሕር ርኢናዮ፡
ነፍሲ-ወከፍ ሰዓት ካብቲ ቅድሚኣ
ዝነበረ ሰዓታት ዋጋኣ ተዓጻጺፉ ኢልና
ክንዛረብ ንኽእል።
ጽላት ብጽላት፡ ኣርእስቲ ብኣርእስቲ፡

መኺራ።
ኣብ ሕጊ ዕዮን ተግባራውነቱን፡
ከምኡ’ውን
ኣብ
ግቡኣትን
መሰላትን
ሰራሕተኛታትን
ኣስራሕትን ዝቐንዐ መብርሂ
እውን ተዋሂቡ።
ዓውዲ ብዓውዲ፡ … እንታይ ጌርና
- ካልእ ሰፊሕ ግዜ ተረኺቡሉ
ክትዛረበሉ ትኽእል ትኸውን። እዚ
ብኽልቴና ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብ
ንጡፍ ጽምዶ ኣእቲኻ ኣብ ነንበይኖም
መኣድታት ክትገብሮም ዘለካ ስራሓት
እውን ክመስል ይኽእል እዩ። ብዘይ
ውጥን ይኸይድ እሞ፡ ኣብ መወዳእታ
እንተ ርኢኻዮ ተደማሚሩ ካብ
ዝተወጠነ ንላዕሊ ስምብራት የምጽእ።
ናይ ብሓቂ ሓድሽ ክስተት ይፍጠር
ኣሎ - ሓድሽ መድረኽ።
ሓደ ሓደ እዋን፡ ‘ኣብ ኣገደስቲ
መድረኻት፡ ፍስሃ - ደረት፡ መቓን፡
ስምብራት፡ … ኣለዎ። ዝግ ምስበለ
ወይ ሰዓቱ ምስ በልዐ ናብ ንቡር ክምለስ
እዩ።’ ኢልካ ትሓስብ ትኸውን። ሓቂ’ዩ
ደስ-ደስ ናይ ግዜ መቓን ኣለዎ። እዚ
ግን መቓኑ ኣይተወድአን ክንብል
ንኽእል። እንታይ እዩ ዝገልጽ እዚ
- ናይ ብሓቂ ክስተት ጥራይ ዘይኮነ
ክንዮ’ቲ ክስተት ኣብቲ ናይ መጀመርያ
መድረኻቱ ዘለዎ ሓይሊ ቀሊል
ኣይኮነን። ከም ስምምዕ ተዘሪቡሉ፡
ኣዋጅ ተገሊጹ። ምናልባት ተመሊስና
ኣብቲ ሽዑ ዝተጻሕፈሉ እዋንን ሕጂን
ክንርእዮ ከሎና፡ ኣዝዩ ገዚፍ ፍልልይ
ኣለዎ።
ስለ’ዚ ዓውዲ ብዓውዲ እንታይ
ጌርና ኣለና? ኣብዚ ሓጺር ግዜ
እንታይ ፈጺምና? እንድሕር ተባሂሉ፡
ብፍጻመታት እንተርኢናዮም - ጻዕቆም፡
ሓይሎም፡ ቅልጣፈ ናይ ኣካይዳኦም፡
ንቡር ኣይኮነን በሃላይ እየ። እቲ ቅልጣፈ፡
ናህሩ፡ ሓይሉ ትሕዝቶኡ. . . ቀሊል
ኣይኮነን። ‘ስምዒት ስለዝዀነ፡ ሰዓቱ
በሊዑ ክበንን ይኽእል እዩ።’ ኢልካ
ክትሕስብ ትኽእል ትኸውን። የግዳስ፡
ብኸምኡ ዝውዳእ ኣይኮነን። ልዕሊ
ኹሉ ነዚ መጻኢ መድረኻት ክንስከሞ
ብዛዕባ ዘለና ሓላፍነትን ክንፍጽሞም
ዘለና ጉዳያትን ሓያል ብድሆታት
ገቲሩልና ኣሎ ክንብል ንኽእል። እወ፡
ብዝሓየለ ክንሰርሕ ኣለና። ብዝያዳ
ዝቐልጠፈ ናህሪ ክንከይድ ኣለና።
ክንዮ’ቲ ኣዋጅ ኬድና ኣለና ኢልና
ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ኣብቲ ኣዋጅ
ምናልባት ሓፈሻዊ ራእይ ክትብሎም
እትኽእል ነጥብታት ተቐሚጦም
ኣለዉ። ብግብሪ ኣብ ውሽጢ እዚ
ሓጺር ግዜ ዝተገብረ ስራሕ ግን፡
ማዕረ’ቲ ኣዋጅ እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ
ዝከኣል እውን ኣይኮነን።

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣብ
ዝሓለፈ
ኣዋርሕ፡
ታሪኻዊ ስምምዕ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ተኸቲሉ ብዙሕን
ቅልጡፍን ፍጻመታት ክንዕዘብ
ጸኒሕና ኣለና። ናብ’ዚ ዝቐንዐ
ቃለ-መሕትት ምስ ፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ
ክፋሉ እነሆ፦
ክቡር ፕረዚደንት፡ ህዝቢታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ንፍትሕን
ሓርነትን - ከቢድ መስዋእቲ ዘኸተለ
ናይ መዋእላት ቃልሲ ኣካይዶም
እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ
16 ዓመት ብይን ኮሚሽን ዶብ፡ ሓድሽ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ
ኣልጀርስ ንዝተመርኮሰ ሕጋዊ ውሳነ
ከተግብሮ ቅሩብነቱ ኣረጋጊጹ። በዚ
ድማ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን
ናብ ንቡር ንምምላስ፡ ብኽልቲኡ
መንግስታት ተባዕ ስጉምትታት
ይውሰድ ኣሎ። ፖለቲካዊ ድሕረባይታ ናይ’ዚ ክስተት’ዚ እንታይ እዩ?
- ናይ ዶብ ሽግር፡ ናይ ኮሚሽን ውሳነ.
. . ዝበሃል ገጂፍ ኣርእስቲ ኣይኮነን። ንሱ
ስለዝተኣወጀ ሓድሽ ክስተት መጺኡ
ክትብል ከለኻ፡ ካብ መቓኑ ተውጽኦ
ኣለኻ። ምኽንያቱ፡ ናይ ዶብ ሽግር
ስለምንታይ? ስለምንታይከ ውሳነ ናይ
ቤት-ፍርዲ ተቐባልነት ከይረኸበ ጸኒሑ?
እንታይ እዩ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ? ኢልካ
ናብታ ጉዳይ እቲኣ ንበይና ከተተኩር
እንተ ጀሚርካ፡ ነቲ መቓን (context)
ኣይትሕዞን ኣሎኻ። ሕጂ፡ ጉዳይ ዶብ
ንምድቕቓስ ዝተዋህበ ውሳነ ተቐባልነት
ስለዝረኸበ፡ ብወገን ኢትዮጵያ ሓድሽ
ክስተት መጺኡ ማለት - ነቲ ፍጻመ
ንገዛእ-ርእሱ፡ ነቲ መድረኽ፡ ነቲ ኣቲናዮ
ዘለና መዋእል ብግቡእ ክትርድኦ
ኣጸጋሚ እዩ። ናይ ዶብ ሽግር ካብ
ዝጅምር መዋእል እዩ ገይሩ። ኣብዚ
ናይ መወዳእታ ሳልሳይ መዋእል፡ ኣብ
ዋሽንግቶን ብተኸታታሊ ምስ ዝመጹ
ሰለስተ ምምሕዳራት ዝተኸተልዎ ሜላ
- ንድሕሪት ተመሊስና ክንርእዮ ከለና፡
ንተጻብኦ ኣብ ውሽጢ ናይ ተጻብኦ
መቓን (context) ክትርእዮ ክትክእል
ኣለካ።
ናይ ሓንሽ ሽግር ስለምንታይ
መጺኡ? ስለምንታይ ኤርትራ ኣብ
ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ዶብ ጸገማት
ከምእትኣቱ ተገይሩ? እንተተባሂሉ፡
ሃንደበት ዝመጸ ነገር ኣይኮነን። ነቲ
ድሕሪ ምውዳእ ዝሑል ኲናት ኣብ
ዋሽንግተን ብቐንዱ ድማ ኣብ ምዕራብ
ብገፊሕ ዝተቐልቀለ ፍልስፍና ወይ
ኣተሓሳስባ ናይ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት
ዝበሃል፡ ብመገዲ መልሕቓት ጌርካ
ኣጀንዳታትካ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት
ከተተግብር፡ ንዘይርዕሙ ክትቀጽዕ፡
ክትጸቅጥ፡ ኩርናዕ ከተትሕዝ ዝዓይነቱ
ፖለቲካ መጺኡ። ናይ ሓንሽ ሽግር
ሃንደበት ኣይኮነን መጺኡ። ከመይ ጌርካ
ንኤርትራ ኣብ መንቀራቕሮ ኣእቲኻ፡
ቀጻሊ ጸቕጢ እናፈጠርካ ኣብቲ ንሳቶም
ዝደለይዎ ኣጀንዳ ንምእታው ዝመጸ
እዩ። ተመሊስና እንተደኣ ርኢናዮ፡
የመን ናይ ዶብ ሽግር እንተነይሩዎ
ኣብቲ እዋን’ቲ፡ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ
ዘይኮነ፡ ስለምንታይ ምስቶም ቅድሚኡ
ዝነበሩ ስርዓታት ዘየልዓሎ? ናይ ባሕሪ
ዶብ ወይ ኣብ ባሕሪ ዘለካ ግዝኣት
ንምፍላጥ ዘድሊ እንተደኣ ነይሩ፡
ስለምንታይ ድሕሪ ናጽነት፡ ልኡላውነት
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ኤርትራ ድሕሪ ምርግጋጹ ስለምንታይ
መጺኡ? ልኡላውነት ኤርትራ ድሕሪ
50 ዓመታት ቃልሲ ምስ ተረጋገጸ፡
ነቲ መጺኡ ዝተባህለ ሓድሽ ዓለማዊ
ስርዓት ኣይተዋሕጠሉን።
ስለ’ዚ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ሓድሽ
ዝተኸስተ ናይ እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት፡
ነቲ ዞባዊ ስትራተጂ ኣብ ምትግባር
ኤርትራ ከም ቀዳማይ ዕንቅፋት
ክትጥመት ጀሚራ። ኣብቶም ክልተ
ዝሓለፉ መዋእላት እንተርኢናዮ፡ ኣብ
ኩሎም እቶም ስትራተጂታት ጉዳይ
ኤርትራ ዓቢ ጸገም፡ ዓቢ ጭንቀት እዩ
ዝፈጥረሎም ነይሩ። ከም ጂኦግራፍ፡
ከም ህዝቢ ንእሽቶ ክመስል ይኽእል’ዩ።
ብብዙሕ መለክዒታት ክርአ ከሎ ግን፡
ነቲ ኣብዚ ከባቢ ዝተነድፈ ወይ ዝተቐየሰ
ስትራተጂ ሓደ ዓቢ ብድሆ እዩ ነይሩ።
ሕጂ፡ ድሕሪ ሕጂ እንርእዮ’ውን
ናብኡ ገጹ ክኸይድ እዩ። ክውዳእ
ኣይተደልየን።
እቲ ዘገርም ነገር፡ ሰብ’ውን ምናልባት
ዘየስተብሃለሉ፡ ጉዳይ ሓንሽ መጀመርያ
ኲናት ተኻይዱሉ፣ ድሕሪኡ ናብ
ፍርዲ ኣምሪሑ። ኣብ ቤት ፍርዲ
ከኣ ውሳነ ተዋሂቡ። እቲ ውሳነ ግን
ፍትሓዊ ኣይነበረን። እቲ መጻሕፍቲ፡
እቲ ወረቓቕቲ ገንጺልካ እንድሕር
ርኢኻዮ፡ ብዓሎቕ ዝተወሰነ እዩ ነይሩ።
እቲ ዘገርም ግን፡ እቲ ሽግር ቀጻሊ
ክኸውን ምእንቲ፡ ንኤርትራ ከኣ ጅሆ
ናይ ቀጻሊ ቅልውላዋት ጌርካ ንምሓዝ
ተባሂሉ፡ እታ ደሴት ንየመን ተዋሂባ።
ኣብ መወዳእታ ግን፡ ኤርትራ ኣብ
ኣህጉራዊ ወይ ሃገራዊ ማያት ናይ
የመን ክትኣቱ የፍቅድ። ብኸመይ
መገዲ ናይ ሓደ ሃገር ልኡላውነት
ብናይ ካልእ ሃገር ልኡላውነት
ክድፈር ይከኣል? መሰል ወይ ዕድል
ተዋሂቡና ክንብል ንኽእል ኢና - ግን
እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ነይሩ?
እዚ ሽግር’ዚ ደቂሱ ተባሂሉ ከይዕጾ
ምእንቲ፡ ድሕሪኡ ብቐጻሊ ዝመጹ
ሽግራት እውን ክህልዉ መታን፡ ኣብ
መወዳእታ ከኣ ኤርትራን ህዝባን ጅሆ
ናይ መወዳእታ ዘይብሎም ቅልውላዋት
ጌርካ ንምሓዛ እዩ። ድሕሪኡ ናይ
ባድመ ሽግር መጺኡ። ናይ ባድመ

ሽግር ምህዞ ወይ ፈጠራ እዩ። ናይ
ባድመ ዝበሃል ዶባዊ ሽግር ነይሩ’ኳ
እንተተባህለ፡ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ
ኣብ መግዛእታዊ ዶባት ይኹን ኣብ
መግዛእታዊ ውዕላት ብዘጠራጥር
መንገዲ ናይ ዶብ ሽግር ነይሩ ክበሃል
ኣይከኣልን። ምናልባት ድሕሪ ናይ ሓንሽ
ተመኩሮ፡ ናይ ዶብ ሽግር ብዝተፈላለየ
መገዲታት ክፍታሕ ይከኣል ነይሩ’ዩ።
ወይ ብኽልተኣዊ ምርድዳእ ፍታሕ
ክግበረሉ ይከኣል ነይሩ። ግን
ክልተኣዊ ምርድዳእ ዘይሩ ዘይሩ ናብ
መግዛእታዊ ውዕላትን መግዛእታዊ
ዶባትን እዩ ዝመጽእ። ምኽንያቱ፡
ሃገራት ኣብ መወዳእታ፡ ብውዕላት ናይ
መግዛእቲ፡ መግዛእቲ ብዝኸለሎ ዶብ
እየን ቆይመን። ዘከራኽር ምኽንያት
ኣይነበሮን። ብወገንና ዝተገብረ ፈተነ ሃዲእካ ክፍታሕ ይከኣል እዩ ዝብል’ዩ
ዝነበረ። በዚ እንተዘይሰለጠ፡ ብሽምግልና
ክፍታሕ ይከኣል እዩ እውን ኢልና።
እቲ ዘገርም ነገር፡ ሽዑ ኣብ ሽምግልና
ዝኣተወት ኣመሪካ እያ ነይራ።
ማድሊን ኦልብራይት እያ ነይራ ናይ
ወጻኢ ጉዳይ። ልኡኻ ከኣ ሰዲዳ ነቲ
ጉዳይ ከተደቓቕስ። ብወገንና እውን
ቀጻሊ ጻውዒት ተገይሩሉ - እቲ ጉዳይ
ክድቅስ ምእንቲ፡ እቲ ሽምግልና ዋላ
እቲ መጽናዕቲ ክካየድ። ግን ክፍታሕ
ኣይተደልየን። ናብ ኦጋድጉ ከይዱ
ኣብኡ ተባሪዑ - ጉዳይ ካልእ ዳይመንሽን
ሒዙ ናብ ኲናት ኣምሪሑ። ንኽልተ
ዓመታት ዝኣክል ኲናት ተኻይዱ።
ኣብ መወዳእታ ውሳነ ተዋሂቡ።
እቲ ውሳነ ብብዙሕ መገዲታት
ክረአ ይከኣል’ዩ። ኣብ መወዳእታ
ግን መዕለቢ ነይሩ ኢልና ክንዛረብ
ንኽእል። ስለምንታይ ተቐባልነት
ኣይረኸበን ድማ - ብናይ ወያነ ስርዓት
ኣይኮነን ተቐባልነት ዘይረኸበ፣ ዋላ
በቶም ንዓኡ ነቲ ሽግር ዘበገስዎን ከም
ጅሆ መትሓዚ ክጥቀሙሉ ዝደለዩን
ክድቅስ ስለዘይተደልየ፡ ብምትብባዕ
ናይ ሽዑ ዝነበራ ናይ ዋሽንግቶን
ምምሕዳራት፡ እቲ ጉዳይ ከምዘይድቅስ
ኮይኑ። ተነጺጉ ማለት’ዩ። እዚ ናይ
ትማሊ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ
ኣይተቐበሎን ተቐቢሉዎ’ባ ዘይኮነ እቲ

ሕቶ፡ ካልኦት ዞባዊ ምናልባት ብኽልተ
ደረጃ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን
ዝመጸ ምዕባለታት ዘምጽኦ ጉዳይ
እዩ። ስለ’ዚ ጠንቁ፡ ቀጻሊ ጅሆነት ናይ
ኤርትራ ንምርግጋጽ ተባሂሉ ዝተዓንቀጸ
ጉዳይ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ግን፡
ናይ ህዝቢ ኤርትራ መኸተ፡ ተቓውሞ፡
ጽንዓት መትሓዚ ኣይተገብረሉን።
ኣልግብ ኣቢሉ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ
መጺኡ። ኣብ’ዚ እምበኣር፡ ስለምንታይ
እዩ ናይ ዶባት ሽግር ክሳብ ክንድ’ዚ
ፍሉይነት ረኺቡ? እንታይ እዩ’ቲ
ብድሕሪኡ ዝደፍኦ ዝነበረ? ንዝብል ተመሊስና ነቶም ፍጻመታት ብግቡእ
ከነንብቦም ክንክእል ኣለና። ትርጉሞም
ክንፈልጦም ኣለና። ንድሕሪ ሕጂ
እውን ክልተኣዊ ይኹን ዞባዊ
ዝምድናታት ክመዓራረ እንተደኣ
ኮይኑ፡ እንታይ እዮም እቶም ነዚ ኩሉ
ክሓላልኹ ዝጸንሑ ጠንቂታት? ኢልና
ክንርእዮም ክንክእል ኣለና። ካብ ምስ
የመን ዝነበረ ናይ ዶብ ሽግር ናብ
ናይ ባድመ ሽግር፡ ድሕሪኡ ናብ ናይ
ጅቡቲ ሽግር። ኣብ መወዳእታ ናብ
እገዳ መጺኡ። እቲ እገዳ ምናልባሽ
ናይ መወዳእታ ፈተነ እዩ ነይሩ ክበሃል
ይከኣል። ንገዛእ-ርእሱ ብምህዞ እዩ
መጺኡ። ኤርትራ ንሸባብ ናይ ሶማል
ትድግፍ እያ፡ ኣብዚ ከባቢ ከኣ ዘራጊት
ሰላም፡ ዘራጊት ርግኣት ኮይና ኣላ
ተባሂሉ፡ ኣብ 2009 ኣብ ከምዚ ዘለናዮ
ናይ መወዳእታ ዓመት እዩ እቲ ውሳነ
ብዓሎቕ ሓሊፉ። እንታይ መርትዖታት፡
እንታይ ሕጋውነት ነይርዎ? እንድሕር
ኢልና፡ ሓደ ኣጀንዳ እዩ። ንሱ ድማ፡
ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ከመይ ጌርካ
ኣኾርኒዕካ፡ ጸቕጥታት ፈጢርካ፡ ጅሆ
ሒዝካ ንገባቲ ናይ ዕብለላ ኣጀንዳ
ዕንቅፋት ትኣሊ - ትዕብልል እዩ።
ናይ’ዚ ከኣ ዞባዊ ኣገልጋሊ ስርዓት
ወያነ እዩ ነይሩ።
ስርዓት ወያነ፡ ምናልባት ከም ኣብ
ሳልሳይ መዋእል ዝመጸ ኣገልጋሊ ናይ
ግዳም ኣጀንዳ፡ ብውክልና ንኤርትራ
ንምርጋጽን ንምጭቋንን ዝመጸ ስርዓት
እዩ ነይሩ። እዚ ምናልባት ነዊሕ ዘረባ
ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ብጥቕሉሉ ክረአ
ከሎ ግን፡ እዚ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ

ዝመጸ ምዕባለ፡ ከም ውጽኢት ናይ’ዚ
ሳልሳይ መዋእል እንብሎ _ ድሕሪ
ናጽነት ወይ ድሕሪ መወዳእታ
ናይ ዝሑል ኲናት ዝተፈጥረ ዞባዊ
ቅልውላዋት ናቱ መኸተምታ እዩ
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ቀጻልነት
ናይ ወያነ ስርዓት ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ
ተመጢጡ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብዚ
ዝሓለፈ 5-6-7 ዓመታት እንተርኢናዮ፡
ብጽዑቕ ክንክን እዩ ክኸይድ ጸኒሑ።
እቲ ብናይ ደገ ምምእዛዝ ዝተፈጥረ
ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ጸጥታዊ ኩነታት
ናይ ኢትዮጵያ፡ ጠቕሊሉ ኣብቂዑ እዩ
ነይሩ። መኸተምታ ከይግበረሉ ግን፡
ብዝተፈላለየ ድጎማታት ናይ ደገ ኣብ
ጽዑቕ ክንክን ጸኒሑ ክንብል ንኽእል።
እቲ ናይ መወዳእታ ምልክት እንተደኣ
ኣስተባሂልናሉ፡ ብስልጣን ምግዳፍ
ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም
ደሳለኝ ክንርእዮ ንኽእል እና። ንሱ
ሓደ መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ናይ ወያነ
ጸወታ፡ ናይ ኣሸቀልቲ ወያነ ጸወታ
ኣብዚ ከባቢ ኣብቂዑ እዩ ክበሃል ከሎ፡
መግለጺ ናይ’ቲ ዝነበረ ምዕባለታት
እዩ። ስለ’ዚ፡ እቲ ብመገዲ ኢትዮጵያ
ከም መልሕቕ (ኣንከር) ኣብዚ ከባቢ
ንኣጀንዳ ናይቲ ሓድሽ እንኮ ቀጽራዊ
ስርዓት ናይ ዓለም ከገልግል ተባሂሉ
ድሕሪ ናጽነት ዝተፈጥረ፡ ዳርጋ 30
ዓመታት እዩ ገይሩ - ኣብቂዑ። ህዝቢ
ኢትዮጵያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምስዚ
ሓድሽ መንግስቲ ጉዳዩ ኣብቂዑ፣
ዓጽዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ሓድሽ
ነገር ኣይነበረን - ምኽንያቱ ኣብቂዑ፡
ተወዲኡ እዩ። ገይም ኦቨር (game
over)። እቲ ናይ ጽዑቕ ክንክን
እዋን፡ እቲ ናይ መወዳእታ ጻዕረ-ሞት
ዝነበረሉ ግዜ፡ ካብ ግቡእ ንላዕሊ እዩ
ተመጢጡ። እናተዳኸመ ንኣስታት
10 ዓመታት ዝኣክል ከይዱ።
ሕጂ ንሕና ነቲ ሓድሽ ክስተት
ብምንታይ ኢና ንርእዮ - ናይ ቤት
ፍርዲ ውሳነ፡ ምቕባል ሓደ ምልክት
ጥራይ እዩ። ንሱ ዘምጽኦ ነገር ኣይኮነን።
ብምቕባልን ዘይምቕባልን ኣይኮነን እቲ
ቅልውላው ወይ እቲ ግጭት ዝቕጽል
ነይሩ። ንሱ፡ ሓደ ካብቶም ናይ ተጻብኦ
ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ
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መበል 28 ዓመት ቁ.57

ቃለ-መሕትት - ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

መሳርሒታት ዝነበሩ መደናጎዪ፡ ነቲ
ኣጀንዳ መሳርሒ ተባሂሎም ዝነበሩ
ጉዳያት እዩ። ናይ ሓደ መዋእል
ምብቃዕ፡ ወይ ድማ ግዚኡ ናይ
ምእካል ጉዳይ እዩ። እዚ ሕጂ ዘለናዮ

(anchors) ናተይ ኢሉ ዝሓዞም
ሓይልታት፡ ብኡ መጠን ተጸልዮም።
ብዘይካ እቲ ዘቤታውን ዞባውን ኩነታት
ዝፈጥሮ ምቅይያራት።

መድረኽ፡ ናይ ሓድሽ መዋእል (new
era) መሰጋገሪ እዋን እዩ። ስለ’ዚ፡ እቲ
ካብ 1990 ወይ 1991 ጀሚሩ ክሳብ
እዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ዝተሓልፈ
ሳልሳይ መዋእል ዝበሃል ኣብቂዑ እዩ
ክንብል ንኽእል።
ሕጂ ኣብ ቅድመና ቀራና መገዲ
ኣሎ። እዚ ቀራና መገዲ እዚ ናብ
ሓድሽ መዋእል ወይ ናብ ሓድሽ
መድረኽ ከእትወና እዩ። ንኤርትራን
ኢትዮጵያን ከም ክልተ ተራጸምቲ
ሓይልታት ወሲዱ ክሰርሕ ዝጸንሐ
ዓለማዊ ናይ ዕብለላን ናይ ምግባትን
ኣጀንዳ ኣይሰርሐን። ምናልባት ካልኦት
ማዕዶታት ወይ ዳይመንሽንስ ኣለዉ
ከነስተባህለሎም ዘለና። ብዓለም ደረጃ
ንርእዮ ዘለና ምቅይያር ብኸመይ
ክንትርጉሞ ንኽእል? ከይዱ ከይዱ
ዝሑል ኲናት ኣብቂዑ ሓድሽ ስርዓተዓለም ወይ ናይ ዓለም ስርዓት መጺኡ።
እንኮ ቀጽራዊ ስርዓት ንምፍጣር ክህቀን
ዝጸንሐ ብዝተፈላለዩ ምምሕዳራት
ናይ ዋሽንግተንን ምስኣቶም ዝነበሩ
ሰብ ኪዳንን ኣብቂዑ እዩ። ሎሚ ኣብ
ዓለም ዘሎ ቅልውላው እንተርኢናዮ፡
እዚ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝተበገሰ
ልዕሊ ሰለስተ ዘመን ወይ ዓሰርተታት
ዓመታት ዝወሰደ ኣብቂዑ እዩ። እንኮ
ቀጽራዊ ስርዓት ንምፍጣር ዝተፈተነ
ህቀናታት ኣይሰርሐን። ጽልዋኡ ኣብዚ
ክልተኣዊ ዝምድናታትና ይኹን ዞባዊ
ዝምድናታት ግን ቀሊል ኣይኮነን።
እዚ ኣብ ኤውሮጳ እንርእዮ ዘለና
መወዳእታ ዘይብሉ ቅልውላዋት፡
በየናይ ኣጋጣሚ ዝመጸ እዩ?
ብኸመይከ ክንገልጾ ንኽእል? ኣብ
2008 ዝተቐልቀለ ማላዊ ቅልውላው
(financial crises) ካበይ ዝመጸ እዩ?
እንተደኣ ተባሂሉ፡ ሓደ ዓለማዊ ስርዓት
ንምፍጣር ዝተበገሰ ፍልስፍና ወይ
ኣጀንዳ - ናቱ ምድኻምን ምምህማንን
ዘምጽኦ እዩ። ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ
ዞባና፡ ብፍላይ ከኣ እዞም ከም መልሕቓት

ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመጸ
ለውጢ ግን፡ ውጽኢት ናይ ክልቲኣቶም
ህዝብታት ጽንዓትን ተቓውሞን እዩ።
እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ፡
ምስ ኩሉ ሕልኽላኻቱ፡ ምስ ኩሉ
ዓበይቲ ብድሆታቱ ቀሊል መድረኽ
ኣይኮነን። ናይ ሓደ መዋእል ምብቃዕ፡
ናይ ካልእ መዋእል ምእታው እዩ።
እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ክልተ
መዋእላት እንብሎም - ካብ ድሕሪ
2ይ ኲናት ዓለም (1941) ክሳብ
1991 ዝነበረ ምዕባለታት ኣብ ሓደ
መዋእል ክንጥርንፎ ንኽእል ኢና።
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተቓውሞ ምእንቲ
ልኡላውነቱ፡ ምእንቲ ናጽነቱ፡ ምእንቲ
መሰል ርእሰ-ውሳነኡ ዝተቓለሰሉን
ዝተፈላለየ ውዲታት ዝተኻየደሉን
ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። ክሳብ ወኪል
መግዛእቲ ስርዓት ሃይለስላሰ ዝመጽእ
1974 - ቀዳማይ መዋእል ክንብሎ
ንኽእል። ኣብ ናይ እንግሊዝ መግዛእቲ
ወይ መሰጋገሪ ውክልና ዝነበረ፡
ድሕሪኡ ዝመጽእ ምዕባለታት - ናይ
ህዝቢ መሰል ንምድኻም ዝተወሰነ
ውሳነ ማለት፡ ሽዑ ብኣመሪካ ዝምራሕ
ዝነበረ ኪዳን፡ ኤርትራ ንስትራተጃዊ
ረብሓታት ኣይተገልግልን እያ ተባሂሉ
ስለዝወሰነ፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል
ተሓኒቑ። ናቱ ግብረ-መልሲ ድማ
ተቓውሞ ፈጢሩ። እቲ ተቓውሞ
ካብ ፖለቲካዊ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ
ማዕቢሉ። ድሕሪኡ ናይ ሕብረት
ሶቬት-ነበር ምእታው ኣብቲ ጸወታ
መጺኡ - ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ
ዝሑል ኲናት ኩነታት።
ነቲ ካብ 1941-1991 ዝነበረ
50 ዓመታት ኣብ ክልተ መዋእል
ከፊልና ክንርእዮ ንኽእል ኢና። እቲ
ቀዳማይ መዋእል፡ ማእለያ ዘይብሉ
ፖለቲካዊ ሕልኽላኻት ዝተፈጥረሉ፡
መግዛእቲ እንግሊዝ ከም መጋበርያ
ናይቲ ኪዳን መጺኡ ንትሕተ-ቅርጺ

ናይዛ ሃገር ዘዕነወሉ፡ ኣብዛ ሃገር ናይ
ሃይማኖት ምትፍናን ንምፍጣር
ዝሰርሓሉ እዩ። እዚ ንገዛእ-ርእሱ፡
ህዝቢ መሰሉ ናይ ምርግጋጽ ጽንዓትን
ንቕሓትን ዘበጋገሰሉ እዋን ስለዝነበረ፡
እቲ መዋእል ናቱ ባህርያትን ናቱ
መግለጺታትን ነይርዎ። ዝገዘፈ
ወተሃደራዊ ምትእትታው ሕብረት
ሶቬት ዝነበሮ ናይ ደርጊ ስርዓት ከኣ
ስዒቡ። እቶም ክልተ መዋእላት ነናቶም
ፍሉይነት ነይሩዎም። ኣብ መወዳእታ
1991 መጺኡ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ
ጽቡቕ ድሌት - ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ
ብምሕዝነት ናይ ሓባር ረብሓታቶም
ዘማዕብልሉ ኩነታት መጺኡ - ሓድሽ
ክስተት ተፈጢሩ። ብሓባር ተቓሊስናን
ተሰዊእናን ዘምጻእናዮ ኩነት እዩ።
ኣጋጣምነቱ፡ መወዳእታ ናይ ዝሑል
ኲናት’ዩ ነይሩ። ኣብ 1991 ዝተኸፍተ
ሰፊሕ ዕድል፡ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ
ኢትዮጵያን፡ ከምኡ’ውን ነዚ ዞባ ቀሊል
ኣይነበረን። ሽዑ ዝነበረ ደስታ፡ ፍስሃ፡
ትምኒት ናይ ህዝብታት መወዳእታ
ኣይነበሮን። ግን ተኾሊፉ። ዓለማውን
ዞባውን ኩነታት ተደማሚሮም ነቲ
ዕድል ኮሊፎሞ። 30 ዓመታት ዕድል
ጠፊኡ፣ ተኸሲሩ። ዘየድሊ ናይ ዶብ
ግጭታት፡ ምኽኑይ ዘይኮነ ዝተፈላለየ
ሸርሕታት ንዕድላት 30 ዓመት
ቆጽዩዎ። ኣብ ዘየድሊ ቅልውላውን
ምንቛትን ተኣትዩ። ናይ ግዳም
ኣጀንዳ፡ ብመልሕቕ ናይ ኢትዮጵያን
ምስኣ ዝሰርሕ ኪዳናትን ኣቢሉ ኣብ
ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብዚ ከባቢን
ዘውረዶ በደል መወዳእታ የብሉን።
ብገፊሑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝወረደ
በደል እውን ከምኡ።
ካብ’ዚ ዝተኸስረ ዕድላት ዝተረኽበ
ትምህርቲ እምበኣር ቀሊል ኣይኮነን።
ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን
ዓቢ ትምህርቲ እዮም ተማሂሮም።
ዋላ ፖለቲካዊ ሓይልታቱ ብዝተፈላለየ
መልክዕ ይገለጽ፡ ዓቢ ትምህርቲ’ዩ
ተቐሲሙ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝወረደ
ፖለቲካዊ፡ ድሕነታዊ፡ ቁጠባዊ ክሳራታት
መወዳእታ የብሉን። ስለዚ፡ እዚ ትማሊ
ዝመጸ መግለጺ፡ ካብቲ ዝተኸስረ
መዋእል ናብ ሓድሽ መዋእል ንኣቱ
ከምዘለና ዘረጋግጽ እዩ። መንግስቲ
ኢትዮጵያ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ
ተቐቢሉ ከተግብሮ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ናይ ወያነ ስርዓት’ውን ኣብቲ
ዝሓለቐሉ እዋን፡ ጽዑቕ ክንክን
እናተኻየደሉ እንከሎ፡ “እወ፡ ነቲ ውሳነ
ንቕበሎ ኢና፣ ግን. . .፡” እናበልካ ነቲ
ሽግር ምስምስ ከተናድየሉ ዕንቅፋታት
ምፍጣር እዩ ዝነበረ። ትማሊ በዚ ሓድሽ
መንግስቲ ምስ ተገልጸ’ውን፡ “እወ፡ . . .
ሓድሽ እውን እኮ ኣየምጸአን። ቅድም
ንዛረበሉ ዝነበርና እዩ፣ ኣብ ውሽጢ
ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ ዝዝረበሉ ዝነበረ ጉዳይ
እዩ፣ ሓድሽ ክስተት ኣይኮነን፡” ተባሂሉ።
እዚ ከኣ፡ ድላይካ ትርጉም እናሃብካ፡ ነዚ
ሓድሽ ዝእቶ ዘሎ መዋእል ንምጽላው
ዝተኻየደ እዩ። ኣይፋሉን፣ ኩነታት
ኣብቂዑ፡ ጸወታ ኣእኪሉ እዩ። ኣብ
ሓድሽ መድረኽ ንኣቱ ኣለና ስለ
ዝተባህለ ግን፡ ብኡ መልክዕ ክንበብ
ክኽእል ኣለዎ።
ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ
ተቐቢሉ ከተግብሮ ሕራይ ስለዝበለ፡ ኣብ

መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ
ዝምድና ወይ ሓድሽ ክስተት መጺኡ
ኣሎ ኢልና ክንርድኦ የብልናን።
ብዕምቆት ክንርድኦ ክንክእል ኣለና።
ብመሰረት’ቲ ኣብ ኩሉ መዋእላት
ዝተቐስመ ተመኵሮ፡ ናበይ ገጽና
ንኸይድ ከምዘለና ክንፈልጥ ኣለና።
ጽባሕ ንግሆ ክልተኣዊ ዝምድናታትና
ከመይ ገይሩ እዩ ክምዕብል፡ ዞባዊ
ጽልዋታቱ እንታይ ክመስል እዩ፡ ኣብ
ዓለም ዝረኣዩ ዘለዉ ምዕባለታት ከመይ
ጌርና ነንብቦም፡ ብኸመይ መገዲ ንሕና
ብንጥፈት ክንዋሳእ ንኽእል፡ እንታይ
እዩ ግቡእናን ግዴታናን? ናይ ህዝቢ
ኤርትራ ሓላፍነት እንታይ ክመስል
ክኽእል ኣለዎ ኢልና ክንዛረብ ምእንቲ፡
ነዚ ክስተት’ዚ ኣብ ጸቢብ ዓንኬል
ኣእቲና - ከም ናይ ዶብ ሽግርን ውሳነን
ጥራይ ጌርና ክንርእዮ የብልናን።
ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ዕድል ግን ቀሊል
ኣይኮነን። ኣብ 1991 ዝተኸስተ ዕድላት
ናቱ ባህርያትን ናቱ ፍሉይነትን እኳ
እንተነበሮ - እዚ ከኣ ካብኡ ፍልይ ዝበለ
ናቱ ባህርያት ዘለዎ ሓድሽ ክስተት እዩ።
መሰጋገሪኡ ክንደይ ክወስድ ይኽእል?
ናበይን ከመይን ጌርና ንሕዞ? ድሕሪኡ
ዝመጽእ ሕቶ እዩ።

ምስ’ዚ ክትጠቕሶ ዝጸናሕካ ክቡር
ፕረዚደንት፡ እቲ ኵነተ-ኲናት ከም
ዘኽተመ፡ ሓድሽ መዋእል ሰላምን
ምሕዝነትን ከም እተራሕወ ከምኡ’ውን፡
ክልቲኦም መንግስታት ጥቡቕ
ፖለቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን
ጸጥታውን ምትሕብባር ክህልዎም
ምዃኑ ኣብቲ ኣዋጅ ተጠቒሱ ኣሎ።
ውሳነ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ክትግበር እዩ ዝብል ነጥቢ እውን
ኣለዎ። ገስጋስ ትግባረ ናይዚ ስምምዕ’ዚ
ከመይ ኣሎ? እዚ ሓድሽ መዋእል እዚ
ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን
እንታይ ዕድላትን ብድሆታትን እዩ
ከኸትል?
እወ፡ ነዚ ክስተት’ዚ፡ ብግቡእ
ክንርደኦ ኣለና። ቀዳምነት ናይ
ቀዳምነታትና ኮይኑ፡ ንዓኡ ዝኸውን
ባይታን ሃዋህውን ከነጣጥሕ ኣለና።
ቀዳማይ ሓላፍነትና ንሱ እዩ። ዓበይቲ
መወዳእታ ዘይብሎም ጕዳያት
ኣለዉ። እዚኣቶም ንምትግባሮም
ዓመታት ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም።
ንመጻኢ እውን ኣብ ፖለቲካ፡ ቁጠባ፡
ማሕበራውን ኣብ ካልኦት መዳያትን
ዝጽበዩና ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ።
ቅድሚ ዝኣገረ ግን፡ ነዚ ኩነታት እዚ
ከነደልድሎ (consolidate) ክንገብሮ
ክንክእል ኣለና። ናይ ሓድሕድ
ምትእምማን ከነሐይል ክንክእል ኣለና።
ንሓድሕድና ኣጸቢቕና ክንተኣማመን
ኣለና።
ድሌታትና
ብስምዒት
ክንገልጾም ንኽእል ንኸውን። ብተግባር፡
ብጭብጢ፡ ብኣሃዛት ክንገልጾም እውን
ክንክእል ኣለና። ዓውዲ ብዓውዲ፡ ጽላት
ብጽላት፡ ኢንዱስትሪ ብኢንዱስትሪ፡
ጉዳይ ብጉዳይ፡ … ሓደ ብሓደ
ዘርዚርና ክንሰርዖም ክንክእል ኣለና።
‘ኣይፋል፡ ቅድም ንዓኦም ንስራዕ እሞ፡
ደሓር ከነደልድሎም ኢና’ ክንብል
ኣይንኽእልን። ነቲ ባይታ ክንፈጥሮ
ክንክእል ኣለና። ናይ መጻኢ ገስጋስናን

ጉዕዞናን ዘተኣማምን ምእንቲ ክገብሮ፡
ነዚ ከነደልድሎ ክንክእል ኣለና።
‘ኣይፋሉን ሓድሽ ክስተት ስለ ዝመጸ
ኵሉ ሽግራት፡ ጸገማትን ዕንቅፋታትን
ተፈቲሑ እዩ። ብዓለም ደረጃ ይኹን፡
ብዞባ ደረጃ ዝህልዉ ዓንቀፍቲ ወይ
ዘረግቲ ረቛሒታት የለዉን። ብሱሩ
ጠፊኦም እዮም።’ ኢልና ክንዛረብ
ኣይንኽእልን። ስለዚ ቀዳማይ ዕላማና
ክሳብ ክንደይ ግዜ ይወስድ - ነቲ ግዜ
እውን ከም ዝሓጽር ክንገብሮ ምእንቲ፡
ንሓድሕድ ምትእምማንና ከነሐይሎ
ኣለና። ኣብ ናይ ሓባር መደባትናን
ኣጠማምታናን እውን፡ ንገዛእ ርእሱ
ብገፊሕ ክርእዮ ክንክእል ኣለና። ሕጂ
ነዚ ናይ ምትእምማንን ምሕያልን
እንብሎ መድረኽ ንሰርሓሉ ኣለና።
ናይ ክልቴና ጽቡቕ ድሌት ዘጠራጥር
ነገር የብሉን። ነቲ ብደገ ክጸልወና
ዝኽእል ረቛሒታት ግዳ፡ ክንኣልዮ
ክንክእል ኣለና። ናይ ውሽጢ ሓንከርቲ፡
ወይጦታት፡ ዝተፈላለዩ ተረፍ መረፍ
መጋበርያታት እውን ነቲ መስርሕ
ክዕንቅጽዎ ስለዘይብሎም፡ እቲ ባይታ
ክጸሪ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ምትእምማን
እዚ ንምፍጣር ከኣ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ
ብዙሓት ነገራት ክንፈትሕ ክኢልና
ኣለና።
ገለ ሰባት፡ ልዕሊ ሰቦም ለባማት ወይ
በላሕቲ ንምምሳል፡ ‘ከምዚ እንተኾነኸ?
ምናልባሽ
ከምዚ
እንተበለኸ?
ክንጥንቀቕ ኣለና። ክንግራህ የብልናን።
ነቲ ካብ ተመኵሮ ዝተማሃርናዮ ክንርስዖ
የብልናን።’ ብምባል ነቲ ምትእምማን
ዝሓናዅልን ዝዘርግን ኵነታት ክፈጥሩ
ህርዲግ ዝብሉ ኣለዉ። ጽባሕ ንግሆ
ዝኾነ ነገር ክመጽእ ይኽእል እዩ።
የግዳስ፡ ካብኡ ፈሪሕና ነዚ ኣቲናዮ ዘለና
መድረኽ፡ ባይታ ክንፈጥረሉ እምበር
ሰጋእ መጋእ ክንብለሉ የብልናን።
ከምኡ ስለዝኾነ እቲ መረዳእታና፡ ኣብዚ
ሓጺር ግዜ ብዙሕ ነገራት ንቕድሚት
ኬድና ኣለና ክንብል ንኽእል።
ነዚ ክስተት እዚ ኣብ ምሕያል
እናሰራሕና ከለና ግን፡ እቶም
ንርሑቕ ዝጥምቱ መደባትና እውን
ከነማዕብሎምን ከነነጽሮምን ክንክእል
ኣለና። ንዝምድናና ክዘርጉ ዝጸንሑ
ዝተፈላለዩ ናይ ግዳም ሓይልታት
መወዳእታ የብሎምን። እዚኣቶም ነዚ
ሕጂ ክንፈጥሮ ንደሊ ዘለና ሃዋህው
ከይዘርግዎ ወይ ከይምርዝዎ ምእንቲ፡
ክንጎርሓሉን ክንልብመሉን ዘለና ጉዳይ
እዩ። መን ምዃኖም እውን ሓደ ብሓደ
ክንፈልጦም ክንክእል ኣለና። ንሳቶም
ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ - እቲ ክገብርዎ
ዝኽእሉ ጽልዋ እንታይ ክመስል
ይኽእል፡ ከመይ ጌርና ንምክቶ?’ ኢልና
ክንሓስበሉ እውን ዝግባእ’ዩ።
ብድሆታት መወዳእታ የብሉን።
‘ሓድሽ ክስተት መጺኡ ኣሎ’ እውን
እንተተባህለ፡ ኣብ ዞባ ይኹን ኣብ
ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝወረደ - ናይ
ፖለቲካ ዕንወት መወዳእታ የብሉን።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን
እንሰምዖምን እንርእዮምን ምርጻማት
ናይ ብሄራት ኣለዉ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡
ኣቐዲሞም ዝነበሩ ማእለያ ዘይብሎም
ኣሰከፍቲ ጉዳያት፡ ኣሰሮም ተኣልዩ
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ

ቤት-ትምህርቲ ኤስኮ ክፍሊት
ተኽብደልና ኣላ

መጐዓዝያ ባረንቱ - ተኾምብያ
ይተኣረም
ኣብ መስመር ባረንቱ - ተኾምብያ
ዝረአ ዘሎ ጉድለት ይተኣረም
እብል። ኣብ’ዚ መስመር እዚ ካብ
ነዊሕ እዋናት ጀሚሩ ጌጋታት
ክፍጸም ጸኒሑን ኣሎን። እዘን ካብ
ባረንቱ ናብ ተኾምብያ፡ ከምኡ’ውን
ካብ ተኾምብያ ናብ ባረንቱ ህዝቢ
ዘመላልሳ ናይ ግሊ ኣውተቡሳት፡
ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ (ተጐዓዝቲ)
በደል ይፍጽማ ኣለዋ። እቶም ኣብቲ
ከባቢ ዘለዉ ተቖጻጸርቲ እውን ነዚ
ጉድለት’ዚ ክእርሙዎ ኣይተራእዩን።
እዚ ኣብ ልዕሊ ተሳፈረቲ ዝወርድ
ዘሎ በደል፡ ሎሚዶ ጽባሕ ይእረም
ይኸውን እናበልና ንነዊሕ ዓመታት
ብትዕግስቲ ክንጽበ ጸኒሕና ኢና።
እንተኾነ፡ እቲ ጉድለት ክገድድ
እምበር ክእረም ኣይረአናን ዘሎና።
ሓበሬታይ ንጹር ንምግባር፡ ሓንቲ
ኣውቶቡስ መጠን ትጽዕኖም ተጐዓዝቲ
ብዘለዋ ኮፍ መበሊ እዩ ዝውሰን።
ካብ ዘለዋ ብዝሒ ኩርሲ ንላዕሊ ሰብ
ክትጽዕን ፍቑድ ኣይኮነን። እዚ ኸኣ
ምእንቲ ድሕነት ተሳፈርቲ ዝቖመ
ሕጊ ስለዝኾነ፡ ኩሉ ደላይ ሰናይ
ዝድግፎ ከምዝኾነ ኣየማትእን። እዘን
ኣውቶቡሳት እዚኣተን ግና፡ ልዕሊ
ዓቐን ዘለወን ኩርሲ እየን ዝጽዕና
ዘለዋ። ሓደ ተጐዓዛይ ንመጐዓዚኡ
ዝኸፍሎ ገንዘብ፡ ብዝምልከቶ ኣካል
ዝተወሰነ እዩ። ካብ ዝተቐመረ ዋጋ
ክፍሊት ንላዕሊ ክኸፍል ግቡእ
ኣይኮነን። ልዕሊ ሕጋዊ ዋጋ ክፈል
እንተተባሂሉ እውን፡ ኣይከፍልን እየ
ኢሉ ክቃወም ዝግባእ እዩ። ተቓዊሙ
ሰማዒ ስለዘይረክብ ግና፡ ብወነንቲ
ኣውቶቡሳት መስመር ተኾምብያባረንቱ ዝተባህሎ/ዝተሓተቶ ካብ
ምትግባር ወጻኢ ዝገብሮ ነገር የለን።
ናብ’ቲ ዘግሾ ዘሎ ጉዳይ ብኣጋ
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ክበጽሕ ስለዝደሊ፡ ከይፈተወ ነቲ
ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ክፍሊት ክኸፍል
ይግደድ ኣሎ። ነቲ ዘይምረጽ ካብ
ክፉእ ዝሓሸ ምርጫ መሪጹ ጉዕዞኡ
ክቕጽል ኢና ንዕዘቦ ዘሎና።
መራሕቲ መካይንን ደገፍቶምን
ነዚ ልዑል ክብረት ዘለዎ ህዝቦምን
ዓሚሎምን ኣውያት ክሳብ ዘስምዕ፡
ክስግድዎ እዮም ዝውዕሉ። ቆልዓሰበይቲ፡ ስንኩላን፡ ኣረጋውያን፡
ሕሙማት. . . ዝኾነ ዓይነት ሰብ
ብዘየገድስ ተጸቓቒጡ ኣብ ኣውቶቡስ
ይስቀል። እታ ኣውቶቡስ መሊኣ
እንከላ “እቶ! እተዊ! ቦታ ኣለዋ.
. .’’ እናበሉ እዮም ዝውትፉኻ።
እቲ ህዝቢ ከም ሓሰር ተጸቓቒጡን
ተረጋጊጹን ክሳብ ዓቕሉ ዝጸቦ ኮይኑ፡
እህህታ! እናኣስመዐ እዩ ዝጐዓዝ።
ምስቲ ብርቱዕ ምቘት ንሓድሕዱ
ተላጊቡ ኣደዳ ዘይተደለየ ሕማም
ይኸውን። በቲ ሕማቕ ጨናን ረሃጽን
እናተሳቐየ ዋጭ-ዋጭታ የስምዕ። እወ
ሰማዒ ዝሰኣነ ዋጭ-ዋጭታ!
ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዩ - ልዕሊ
ግቡእ ገንዘብ ዝኸፍል ዘሎ። ባረንቱ
- ተኾምብያ በቲ ግቡእ ዋጋኡ ካብ
20 ናቕፋ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ናይ
ዝኸፈሎ መረጋገጺ ቲኬት ኣይወሃቦን
እዩ። ወይ’ውን ሕጋዊ ክፍሊት
ዝነግር እዩ ዝወሃቦ። እዚ ማለት፡
ዝኸፈሎ ገንዘብ 40-50 ናቕፋ ክነሱ፡
20 ናቕፋ ከምዝኸፈለ ዝነግር ቲኬት
ይወሃቦ።
እዚ ተግባር እዚ ኣብ’ቲ መዋፈሪ
ኣውቶቡሳት
ጥራይ
ኣይኮነን
ዝትግበር። “ቅድሚት ሓሊፍኩም
ጽንሑና’’ ብምባል እውን፡ ንዓታቶም
ዝምችኦም መኸወሊ ቦታ ይመርጹልካ
እዮም። ንኣብነት እታ ኣውቶቡስ ካብ
ባረንቱ ትብገስ እንተኾይና፡ “ኣብቲ

ከባቢ ሆስፒታል ባረንቱ ዘሎ ጽርግያ
ሓሊፍኩም ጽንሑና” እዮም ዝብሉ።
እቶም ተጐዓዝቲ ካልእ ኣማራጺ
ስለዘይብሎም፡ ኣብ’ቲ ዝተሓበሮም ቦታ
ይጸንሑ። ሽዑ “ቀልጥፉ፡ ቀልጥፉ.
. . ደይቡ! ተቖጻጻሪ ከይርእየና”
እናበሉ የደይብዎም። ተቖጻጸርቲ
ኣብ ዝረኣዩሉ ቦታ ከኣ ዘገርም ዘረባ
ይዝረብ። ያኢ ህዝቢ ከም ደንቆሮ
ተራእዩ፡ “ደው ኢልኩም ዘለኹም
ኮፍ በሉ! ኮፍ በሉ!. . .” ዝብል
ዘረባ ካብ ኣውቲስታን ተሓጋጋዚኡን
ይስማዕ።
እቶም ኣብ መንገዲ ዝጸንሑ
ተቖጻጸርቲ ብወገኖም (እዚ ምናልባት
ኣብ ኩሎም ዘይክኸውን ይኽእል)
ብፍላጥ ኣብ ኣውቶቡስ ደይቦም
ኣይርእዩን። ነቲ ኣብ ኣውቶቡስ
ተጨቓጪቑ ዘሎ ህዝቢ እናረአዩ
ከምዘይረአዩ ክኾኑ ስለዝደለዩ።
ሓቂ ከምስሉ፡ ነታ ዘይሕጋዊ ስራሕ
ትሰርሕ ዘላ መኪና ትእዛዝ ሂቦም
ደው የብሉዋ። ሽዑ ዝያዳ ሰብ
ጽዒንካ ኣለኻ ስለምንታይ? ዝብል
ሕቶ ክሓቱን ዘድሊ መአረሚ
ስጉምቲ ክወስዱን ይግበኦም ነይሩ።
ግና ክሳብ ሎሚ ፍታሕ ዘየምጸአ
ዘረባታት ክዝረብ ንሰምዕ ኣሎና። እዚ
ኣካይዳ’ዚ ማንም ሰብ ዝፈልጦ እዩ።
መራሕትን ወነንትን ኣውቶቡስ፡
ዕቱብን
ጽፉፍን
ምቁጽጻር
እንተዝግበረሎም ነይሩ - እዚ ንዛረበሉ
ዘሎና ጉድለት ቀደም ምተኣረመ።
ይትረፍ ንዓመታት ህዝቢ እናተዋረደ
ክነብርስ፡ ካብ መዓልታት እውን
ኣይመሓለፈን
ነይሩ።
ስለ’ዚ
ዝምልከቶ ኣካል ጸገምና ተገንዚቡ
ፍታሕ ከምጽአልና ንጽበ።

ተስፋኣለም ምኪኤል
ካብ ተኾምብያ

መንግስትና፡ ‘ምምሃር ግዴታ ክፍሊት
ብናጻ’ ዝብል ፖሊሲ ሒዙ - ንክንማሃር
ገፊሕ ባይታ ኣጣጢሑልና እዩ። ኩሉ
ኤርትራዊ ድማ ሳላ’ዚ ምትብባዕ እዚ
ፍልጠት ንምቕሳም ይጓየ ኣሎ። እተን ናይ
መንግስቲ ኣብያተ-ትምህርቲ በዚ ዝገልጾ
ዘለኹ ኣገባብ ተማእኪለን ስለዝኸዳ
ኣተባባዕቲ እየን። ገለ ናይ ብሕቲ ኣብያተትምህርቲ ግን፡ ንትምህርቲ ዝኸውን
ገንዘብ ልዕሊ ዝግባእ የኽፍላና ኣለዋ።
ሓንቲ ካብ’ዘን ልዕሊ ዓቐን ገንዘብ
ዝሓታ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ቤትትምህርቲ ኤስኮ እያ። እዛ ቤት-ትምህርቲ
እዚኣ ናይ መዋእለ ህጻናት ኮይና፡ ኣብ
ኣስመራ ንኡስ ዞባ ሰምበል ትርከብ።
እትሓቶ ክፍሊት ኣዝዩ ክቡር እዩ።
ምስ ካልኦት ከምኣ ዝኣመሰላ ኣብያተትምህርቲ ብምንጽጻር እውን እየ
ዝርእዮ ዘለኹ። ኣብዛ ቤት-ትምህርቲ
እዚኣ፡ ሓደ ተመሃራይ ወርሓዊ 250
ናቕፋ ይኸፍል። ነዚ ምስ ከፈለ እውን
ካልእ ዘየቕስን ትእዛዛት ይመጾ እዩ።
ንኣብነት፦ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2017
መዓልቲ ህጻናት፡ ንመዘናግዒ ተባሂሉ

ኣዝዩ ዝተጋነነ ክፍሊት ከፊልና። ሓደ
ተመሃራይ 200 ናቕፋ ተሓቲቱ። ሓንቲ
ልስሉስ መስተ፡ ሓንቲ ሕብስቲ ፓስተ፡
ሓንቲ ፍረ ኣራንሺ ድማ ተዋሂቡ - በቃ
ኣኸለ። ስድራ ተመሃራይ ውላዱ ካብ
ትምህርቲ ከይበዅሮ፡ ካብ ዘይምጻእ
ኣምጺኡ እዩ ከፊልዎ።
መንግስቲ’ኮ ካብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ
ወጽዓ ንምድሓን እዩ ክራይ ገዛ
ከምዝጐድል ገይሩ። ማዕሪኡ እምበኣር፡
መምሃሪ ክፍሊት ክጐድለልና ትጽቢት
ነይሩና እዩ። እዚ ኣዋጅ እዚ ምስ ወጸ፡
ዝበዝሓ ትካላት ምትዕርራይ ዋጋታት
ከምዝገበራ እውን ተዓዚበ ኣለኹ። እንተ
ቤት-ትምህርቲ ኤስኮ ዛጊት ዘርኣየትና
ምጉዳል የለን።
ቤት-ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት ኤስኮ፡
ነዚ ጉዳይ እዚ ዳግም ክትሓስበሉን
ርትዓዊ ዋጋ ከተኽፍለናን ሓደራ እብል።
ኮሚተ ወለዲ ይኹኑ ካልእ ብዛዕባ’ዚ
ዝምልከቶም ኣካላት እውን፡ ጸገምና
ተገንዚቦም ፍታሕ ዝኸውን ሃናጺ ርእይቶ
ከቕርቡ አዘኻኽር።

ኤስሮም ጸጋይ - ኣስመራ

ንሕና ክንድቅስ
ንስኻትኩም ሓልዉ!
ኣብ
ርእሰ-ከተማና
ኣስመራ፡
ዲፕሎማሰኛታትን ብካልእ ጉዳያት
ዝመጹ ካልኦት ወጻእተኛታትን ኣለዉ።
እዚኣቶም ንመንበርን ንስራሕን
ዝኸውን ገዛውቲ ተኻርዮም ዝነብሩ
እዮም። ዘለዉሉ ከባቢ’ውን ናይ
መብዛሕትኦም ኣብ ማእከል ናይ ህዝቢ
መንበሪ እዩ።
ኩሉ መዳያት ድሕነቶም ውሑስ
ንምግባር፡
ቀጻሊ
ዋርድያታት
ኣለውዎም እዮም። ናይ ሓለዋ ስራሖም
ብግቡእ ከሰላሰሉ ድማ፡ ናይ ኩላትና
ምትሕብባር የድልዮም። ብገለ ወገናት፡
ንስራሕ ናይ’ዞም ዋርድያታት ተጽዕኖ
ዝፈጥር ተርእዮታት ስለዝተዓዘብኩ
እዩ መበገሲ ጽሑፈይ። ካብ መራሕቲ
መካይን። ናይ ውልቅን ናይ ትካላትን
መራሕቲ ወይ ወነንቲ መካይን፡ መሬት
ምስ መሰየ መካይኖም ኣብ ክልተ
ሸነኽ ናይ’ቲ ህንጻ ኤምባሲ ዘለዎ

ጽርግያ ኣጸጊዖመን ይኸዱ። ነቶም ኣብ
ሓለዋ ዝተዋፈሩ ዋርድያታት ብጻዕቂ
መካይን ንሓለዋኦም ዝፈታተን ሰኸም
ይገድፉሎም ኣለዉ። እዚ ተግባር እዚ፡
“ንሕና ክንድቅስ ንስኻትኩም ሓልዉ’’
እዩ። (ስእሊ ረአ) ገለ ካብ’ቲ ብዙሕ
ንምርኣይ ዝተወስደ እዩ።
ካልእ ጸገሙ፡ ኣንፈት ጽርግያ
ብመካይን ብምሕዛኡ - ለይትን ቀትርን
በቲ ተዓሺገናሉ ዘለዋ ጎደና ትሓልፍ
ተሽከርካሪት ትጽገም እያ። ፖሊስ
ትራፊክ ብወገኑ፡ ብኸምዚ ኣገባብ ኣብ
ጽርግያታት መካይን ተዓሺገን ክውዕላን
ክሓድራን ከለዋ ዓገብ ክብል ኣለዎ።
ካብ’ዚ ርእይቶ ዝህበሉ ዘለኹ ዕለት
ንደሓር፡ እዚ ጉድለት እዚ ተኣሪሙ
ክርኢ እናተተስፈኹ፡ ኣይፋል ክንቅጽሎ
ኢና ንዝብሉ ግን፡ ዝምልከቶ ኣካል
ስጉምቲ ክወስድ አዘኻኽር።
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ሓዳስ

ኤርትራ

ማህደር ጀጋኑ
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“ሽዳ” እውን ‘ኣርባዓ ጋሻ’ እትብል
ሳጓ ንሓያሎ እዋን ተፈታቲናቶ ነይራ
እያ። መፈለሚ ጭርቃን ዝስንድዉሉ
ቃል’ምበር ንሱስ ወሪድዎ! ካብ ሰቡ
ንላዕሊ መዓስ ዝኹልስ ኮይኑ። “ካብ ስጋ
ብንያም ሃይለ
ቁሩብ ጭንው፡ ካብ ዓደስ ቅርዕን፡ ካብ
ጣይታ ሕርር ዝበለ ይምረጽ” እትብል
ካብ ዛንታታት ተመኩሮ ገድሊ - ቅጺ 2
ጭርሖ ግና ኣላቶ። “ካሕሳይ ቅጫ”
እናሻብ
ክርእዮ
ከንፈሩ መሐየኽኩኻ ነይረ” ፈከረ ብትሕቲ ኢሎም ዝጽውዕዎ’ውን ኣለዉ።
ክርምጥጠሉ’ዩ ውዒሉን ሓዲሩን። መልሓሱ። ንግብረ- መልሲ ዝኸውን
ሃይለ ኣባጋ ነቲ ዝነኣሰ ስዉእ
ሓሳባት
ምምንጫው ኣባሎም “መብራህቱ ሕልኮ” ኣብ ዓይነ
ብሕርቃን፡ ምራቑ ውሕጥ- ውሕጥ ሓደስቲ
እናበለ ኣዒንቱ ሰለምለም የብለን። እቲ ኣይገደፈን። መወዳእታኡ ከኣ ኣብ’ታ ሕልናኡ ቀረጾ። ከብዱ ከኣ ሓቦጭቦጭ
ሕልፍ ዝበለ ጭርቃኖም ንዝምድናኦም ዓንቀጽ ንዝነበራ ‘ወርቃውያን ቃላተይ’ በሎ። እቲ ቀጢን ለይለይ ሕልኮ ሻህን
ኣሐርፊፉዎ’ዩ ቀንዩ። እንተዀነ ዝበለን፡ ኣብ ወረቐት ኣድቂሉ ካብ ቤት/ ቅጫ ፊኖን ዝጽየን’ዩ ነይሩ። ሌጣ ወዲ
ኣይቃበጹን እዮም። እታ ናይ ዘበነዓከር’ዩ ቀዳዊኡ። ፈለማ ካብ
ገድሊ ብጻይነት ከይቀንጠወቶምሲ
ክፍሊ ታዕሊም ዝተመደበሉ’ዩ
ኣይትተርፍን። ሽዓ ቕነ መሳርሕቱነይሩ። ምሳሕ ሩዝ’ያ ዝነበረት።
ከም ዋዛ ዝሰንደወሉ ቅጽል ንኣካላቱ
ብስያፍ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐረበ
ሓዊ ዘሪኣትሉ’ያ ቀንያ።
እተን ቀጠንቲ መሓውሩ ማዕረ
ኣባላት፡ ኣብ ካፈተርያ እናተዘናግዑ
እዝኑ በጽሓ። ነቲ ሩዝ ተጸይኑ
ከለዉ እዩ፡ ወዲ እሾኻይ “እሂ’ታ
እናጠመተ ከኣ “እንታይ’ዩ
ሰፋር ሓርጭ!” ኢሉ፡ ብማስያ ድቦላ
ኣንታ’ዚ ልግዐ ዝመስል!
ወዲቕዎ። እተን ንሰሓቕ ዘይቅደማ
ንየው በልዎ” እናበለ ብድድ
ኣዋልዶም፡
ሽዑ’ውን
ኣመለን
በለ። መስርዑ ድማ ብሰሓቕ
ኣይገደፋን።. . . ቆለጭ በሎ። ሕርቃንካ
ተሰራሰሩ። ሃይለ ብትዝታ
ምግሃድ ግና ሰበቡ ዓቢ’ዩ። ሕርቃን
ተዓዚሩ ሓንሳብ ኣዕሚቝ
ንሓዳስ ሳጓ ትንፋስ’ያ ትዘርኣላ።
ኣስተንፈሰ። ርእሶም ወዲ በየነ።
ወዲ እሾኻይ ማስያ ቀጸለ። “ዝኣረገ
በርሀ ዓጋመ፡ ማሕሙድ ሓተ፡
ተጋዳላይሲ ቶሚን ሓይሊ ይሰሓብ ደኣ
ብስራት ድፋዕ. . . በብሓደ
ይብሉ ማናጁስ ሰውራ። ኣብ’ቲ ሜዳ
ዘከሮም።
ቁጠባ ዝገበሩኻ ገለዶ ኾን ሓሚመኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ
ጸሚመ ኣብዚሕካ ነይርካ!?” መመሊሱ
1979ዓ.ም እዩ። ጋንታ ሃንደሳ
ስዉእ መሓመድ ዓሊ እድሪስ
ኣሕመሞ። ሽዑ’ውን “ካርካር. . .” በላ።
ኣብ መሽዓሊብ (ጥቓ ዜሮ
እተን ማይ ሳዋ ዘይጠዓመት ዘይብለንዝርከብ ቦታ) ነበረት። ሃይለ
ቈናጁ። እንተ ሃይለ ቀለታ (ኣባጋ)፡ ጽሕፈት ስነዳን ምርምርን ወጸ። ነቲ ኣባጋ ዕጥቁ ንኽዓጥቕ ተኣዘዘ። ‘ናበይ
“ውሽጡ ሕሩር”፡ ናይ ዓቕሊ ጽበት ልዕሊ ዓሰርተ ዓመታት ዝበልዐ ፍጻመ ኰን ንኸውን?’ ንነብሱ ሓተታ። ካብ’ቲ
ክምስታ ኣሰንዩ ረጊጽዎም ብምሕላፍ ከም መጕስዕ ኮፍ ኢሉ ዘኰማስዓሉ ዝነበሩዎ መዓስክር ኣትሒዙ ክሳብ
ግልል ኢሉ ተቐመጠ። መንከሱ ቦታ ኣሰላሰለ። እተን ኣመለኛ ኣእጋሩ ማዕሚደ ዝርከብ ቦታታት ብነቶግቲ
ብብርኪ ኢዱ ደጊፉ ከኣ ኣስተንተነ። ግና ናብ ቤት መስተ’የን ኣልየንኦ። ሕጹር እዩ። ሰበርቀጠ፡ ደብዓት፡
“ንኮሎ/ መንግስቱን ጀነራል ኣማን ‘ጽምአይ ክትቈርጸለይ’ ብምባል’ውን ዓገት፡ ፈልከት. . . ክሳብ ማዕሚደ።
ሚኪኤል ዓንዶምን ዘተፋነነቶም እዛ ዝሕልቲ ቢራ ኣዘዘ። ብዓይነ- ሕልናኡ ከምኡ’ውን ንሸነኽ ብሌቓት፡ ፋሕ፡
ሰራም ቃል እያ። ኣማን “ኣበይ ዝነበረ ሳሕል ክገይሽ’ውን ኣይደንጎየን። ጉረይቶ. . .ክሳብ ማህሚመት፡ እታ
ሰፋር ሓርጭ’ዩ ንዓና ክእዝዘና!!” ክብል ምስ’ታ ናይ ፈለማ 1979ዓ.ም መስርዑ ጋንታ ሃንደሳ ነቶግቲ ዘይዘርኣትሉ ቦታ
ከሎ፡ እታ ድምጺ ድሮ ተጠሊፋ ነበረት። ኸኣ ተራኸበ። ባህርያትን ውዕሎታትን ይከሰስ’ዩ ዘብል። ሳሕቲ፡ ነቲ ነቶግቲ
ነቲ ኣብ ሞንጎ’ቶም ክልተ ደርጋውያን ደቂ መስርዑ ከም ውዑይ ደም ንምቊጽጻር ዝግበር ጉዕዞ ኣሎ።
ዝነበረ ናይ ስልጣን ምሽማው ከኣ ነዳዲ
ኣባጋ ምስ መራሕ መስርዕ
ክዕያትሉ. . .” ሃይለ ኣባጋ “ቶባእ!
ዓንዱ ተበገሰ። ሓንቲ ጸረግናይ ቃል” እናበለ ርእሱ ነዝነዘ።
ታንኪ ነታጒ ከኣ ተማሊኦም
ንጽባሒቱ ረፋድ፡ ናብ ቤት/
ነበሩ። በዓል ተሪር ኣፍንጫ
ጽሕፈት ስነዳን ምርምርን ብምምራሕ፡
ዓንዱ ኣካላቱ ጸባ ጸገብ’ዩ
ነቲ ግዜ ዝበልዐን ታሪኻውነቱ ዝዓቀበን
ዝመስል። ኣዘራርባኡ ቁሩብ
ጽሑፋት ብተርባጽ ክገላብጥ ጀመረ።
ዕርንስ ኢሉ እዩ። ኣብ ገባር
ንኣባላት ናይ’ቲ ክፍሊ’ውን ክሕግዝዎ
ሳሕል ብዓብዱ’ዩ ዝፍለጥ።
ሓተቶም። ሓንቲ ካብ’ተን ኣባላት ነታ
ኩነታትን ወረን ናይ’ቲ ከባብን
ዝደለያ ሰነድ መሺታ ከተውጽኣ ግዜ
ጸላእን ምሕታት ኣይቅደምን።
ኣይወሰደትን። ሃይለ ኣባጋ ነታ ኣብ
ኣብ’ቲ ግንባር ጉጅለ መሪሑ
13 ጥቅምቲ 1979ዓ.ም ዝተሓትመት
ናብ መስመር ጸላኢ ምስላዅን
መጽሄት “ፍጻመታት” ምስ ምስጋናኡ
ጸረ-ታንክ ነታጒ ምቕባርን መን
ተቐቢሉ ገጻታ ብጥንቃቐ ገናጸለ።
ከምኡ! መትሓዚ የብሉን። ሻቡ
እታ ዝተሃንጠያ ሕጥበ ጽሑፍ
ግና ‘ብዕፉን’ እትብል ሓደገይና
በርሀ ዓጋመ
ምስ ረኸባ፡ ብቕጽበት ስዒሙ’ውን
ሳጓ ትፈታተኖ ነበረት።
ተሳለማ። ተዋጢሩ ዝጸንሐ መትንታቱ
እንተኾነ ኣይቈመትሉን። “ካብ
ዝልቕ በለ። ንእለቱ ገጹ ብፍሽኽታ’ዩ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ጃሕ-ጃሕ ኪብል ጸላኢ ዝረኸብክዎ ማልያ፡ ብዘይጠቅም
ተኾሊዑ። መሊሱ ድማ ሓንሓነ። ተራኣዮ።
ንብረት ቀይሩ ኣሀሚሉኒ” ብምባል’ዩ
ነቲ ብዕድመ ዝዓበየ ኣባሎም ካሕሳይ ስዉእ ሃብተስላሰ ሃይለ (ጎደይቲ)
“ወይልኻ ወዲ እሾኻይ!”
“ብጸይቲ፡ ብልቓሕ ክወስዳ እኽእል ሽዳ ዘከሮ። ካሕሳይ ሽዳ መስርዕ ኣብ ከልግበሉ ፈቲኑ። የግዳስ ኣይኮነሉን።
ጥቓኡ እንተዓሲላ ኣፋ ከይከፈተት
ድየ?” ብትሕትና ሓተተ።
ገዛኢት ታባ ጀላፍ ካብ መሽዓሊብ
“ንምርምራዊ ስርሓት እንተዘኮይኑ ኣይኮነላን እዩ። ጨሓምን ሽልሕ ዝበለን ብተመዓደውቲ ጎቦታት ሓሊፍካ።
ገጽ ኣለዎ። ክናገረካ እንተደሊኻ ግና ስንጭሮታት ተሳጊርካ፡ ኮረቢት ወጺእካን
ኣይፍቀድን እዩ”
“ዋይ ወዲ እሾኻይ! መልሓስካ’ባ ንቐደም ክትቱኽቱኾ’ዩ ዘሎካ። ቅድሚ ወሪድካን እያ እትብጻሕ። ብኣቋራጭ

ቀባር ድንሽ
ግና ናይ ኣስታት 3 ሰዓታት ጉዕዞ ከባቢ ሩባ ኣልጌን ዝተሰውአ ኣብርሃም
እያ። እታ ጎቦ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ መለስ (ወዲ መለስ) ከጥብቐሉ ዝሃቀነ
ሳሕል፡ ካብ ፋሕ ንሸነኽ ደቡብ ሳጓ እያ። ሳእኒ ኮንጎ- ቁጽሪ 44ን
ውጽእ ኢልካ’ያ እትርከብ። ቅርጻ ከም ይጸቦ ስለዝነበረ’ዩ በታ ሳጓ ዝጎጥዮ
ኣውቶቡስ ሙጥሙጥ ትበል’ምበር፡ ዝነበረ። ነዊሕ ግና ኣይሓከመትን።
ላዕላያስ ጥጡሕ ዝባን የብላን። ኣብ ኣባጋ ‘ኣበሳስላ ሩዝ ይምክሓላ’የ’
ምብራቓዊ ወገን ከብዳ ጸዓዱ ደናጉላ በሃላይ’ዩ። ማእከል ድስቲ ሓዊ
ስለዘለዋ ኸኣ ብርሑቕ ተጠማቲት እንተሃሪምዎ እቲ ሩዝ ቀልጢፉ’ዩ
እያ።
ዝቕርዕን። ነቲ ሃልሃልታ ናብ ሰለስተ
ኣብኡ፡ ኮነ ኢልካ ዝሰራሕካዮ ሸነኽ ናይ’ቲ እቶን ከተመቓርሖ
ዝመስል በዓትን፡ ካብኡ ቁሩብ ፍንትት ኣለካ። ሓደው ማይ ከይበዝሓ፡ ወይ
ኢሉ ድማ ከም ጣውላ ዝተዘርግሐ ከኣ ከይግዓት’ውን ቀጻሊ ክትትል’ዩ
ጸፊሕ ከውሕን ተሰጢሑ ይርከብ።
ዝደሊ። እታ እንኮ መማቕርቶም
ኣብ’ቲ በዓቲ ገለ ሓለፍቲ በራጊድ ሽኮር እያ። ነቲ ውጹእ ጻዕዳ ሩዝ ሽኮር
44ን 23ን፡ ሓላፊ ስታፍ
ብርጌድ ስለያ ኣስመላሽ
ገብረመስቀል (ወዲ ሓፍቲ)፡
ሓለፍቲ ናይ ቦጦሎንታት
ስለያ. . . ተኣኪቦም ነበሩ።
ከምኡ’ውን ካብ ሃንደሳ
ምክትል መራሒ መስርዕ
መሓመድ ዓሊ እድሪስ
(ሓሚዳይ)፡
ንሙሉጌታ
ሰለሙን (ኢምፔሮ) ኣኸቲሉ
ኣቐዲሙ ምስ መጽአ’ዩ።
ነቲ ክትክኦ ዝመጽአ ዓንዱ
ተመልሶ ጸብጻቡ ኣረኪቡ
ኸኣ ንውልቁ ተመልሰ።
ኣብ’ቲ ቅንያት’ቲ ሓይሊ
ጸላኢ ቦታታት ንምሓዝ
ካብ ጎረይቶ ናብ ፋሕን
ከባቢኡን ኣስፊሑ ነበረ።
ስዉእ ኣብርሃም መለስ (ወዲ መለስ)
እዚ ሓይሊ’ዚ ክጽረግ’ዩ
ተወሲኑ። ኩሉ ዝምልከቶ
ሓላፊ ኸኣ ኣእጃሙ መጽናዕቲ’ዩ ነስኒስካ ኢኻ እትበልዖ። ካብ ዝለዓለ
ከልዕል። ዓንዱ ነታ ካብ ፋሕ ናብ ሓላፍን መራሕ ብርጌድን፡ ክሳብ’ቲ
ብሌቓት እትኸይድ ጽርግያ ክዕዘባ ዝተሓተ ኣባል ተሰሃልዎ። ከብዲ
ጥራይ ትምላእ! ‘ኮዝ ማይ ከይሰተኻ
ጀመረ። ኣብ ፍርቂ’ቲ ጽርግያ፡ ብላዕሊ
መጋባይ ኣይትሕመ’ ዝብል ምስላ
ኣብ ዝወረደት ስንጭሮ ብማይ ጨው ኸኣ ውስኽ ተብለላ- ኣኸለ።
እትፍለጥ ጨዋም ዒላ ኣላ። ምግብና
እቲ ብድሕሪ ድፍዓት ጸላኢ
ጸላኢ’ውን ኣብኡ’ዩ። ስንቂ ዘብጽሓ ተጠዊኻ ናይ ምስላዅ መደብ
መኻይን ከኣ ክመላለሳ ይረኣያ ነበራ። ነዊሕ ሰዓታት’ዩ ዝወስድ። ነዋሕትን
ዕርዲ ጸላኢ ካብ የማናይ ደንደስ ናይ’ቲ ተረተርን ጎቦታት ኢኻ ክትወጽእ።
ሩባ ኣትሒዙ፡ ብምግብናኡ ሓሊፉ፡ ሰንኮፍ ዝጸንሐ ደናጉላ ከም
ንጸጋም- ንሸነኽ ፋሕ’ዩ ዝዝርጋሕ። መንደራጋሕ ተፈንዩ ከቃልዓካ ዘሎ
ተኽእሎ ልዑል እዩ። ምስ ጸላኢ ጎፈ
እቶም ዓሳክር ቅድሚ መሬት
ምውግሑ ተንሲኦም ናብ
መውዓሊኦም’ዮም ዝኸዱ።
ክንዲ ዝኾነ ክሰልኩሉ
ዝኽእሉ ቦታ ክዕዘብ
ኣይከኣለን- ዓንዱ። ስለ ዝዀነ፡
ኣግፊሖም ስግር’ቲ ሩባ
ንዝነበረ ነዊሕን ሰንሰለታውን
ጎቦታት
ተጠውዮም
ናብ’ታ ጽርግያ ምእታው
ኣብ ዝብል መደምደምታ
ወደቐ። ዓንዱ ኣባ እሳቱ!
ትሓልፍ ማኪና እናርኣየ
ዓይኑ ኣይገብረሉን’ዩ። ናብ
ሓሙኽሽቲ ክትቅየር ኣለዋ።
ዝባን ታባ ጀላፍ፡ ኣብ
እግሪ’ታ ሒደት ጽላል
ጸሓፊ ዛንታ 1979
ኣውዲቓ ዝነበረት ሓጻር
ጫዓ ቦታ ምግብና ክትከውን
ዝተሓርየት ስፍራ እያ። ብዘይካ ናይ - ጎፍ’ውን ክትራኸብ ትኽእል. . .
ኣእማን ጉልሻ፡ ድስትን ጥረ ሩዝን ንበይኑ ግልል ኢሉ ሓሳባት ከወራርድ
ካልእ ዝጠቅም ንብረት ኣይነበራን። ዝጸንሐ ዓንዱ ተመልሶ ኣእዛኑ ጥዑም
መብዛሕትኦም ኣብ’ታ ታባ ዝነበሩ ብስራት ክሰምዓ ኣይደንጎያን።
ተጋደልቲ ሓለፍቲ እዮም። ሃይለ ኣባጋ
ይቕጽል...
ስራሕ ምግብና ተተሓሓዞ። ኣባጋ፡ ኣብ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.57

ጀነቲክ ኢንጅኔሪንግ
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ንግዜ ምኽባር ...

ሳምሪ፡ ኣብ ዘለኽዮ ዕዙዝ ሰላምታይ ይብጻሕኪ። ብናፍቖትኪ ዝተባሕተ ልበይ
ናተይ ብምዃንኪ ዕጉብ’ዩ። ካብ ንላለ ብቐንዱ ድማ፡ ብፍቕሪ ካብ ንጽመድ እዋን
ከስተውዕለሉ ዝጀመርኩ ጠባይኪ ግን ኣይግድን። ኣብ ግዜ ቆጸራ ድንጒይ ኢልኪ
ከም ትመጽኒ መቸም ትስሕትዮ ኣይብልን’የ። ብዙሕ ግዜ ምኽረይ ለጊሰልኪ
ክትቅበልዮ ኣይከኣልክን። ኣብ ልዕሌኺ ምሉእ ፍቕሪ ስለዘለኒ፡ ንኽጻወረኪ ድሉው
ኰይነ’የ። ኰይኑ ግን፡ ግዜ ክትሰርቅለይ ከለኺ፡ ኣብ ህይወተይ ዓቢ ነገር ተጉድልለይ
ከም ዘለኺ ክርድኣኪ ኣለዎ። ኣብ ግዚኡ ክበጽሖን ክትግብሮን ዘለኒ ነገራት ይጉተተኒ
ኣሎ።
ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ዘለኒ ንጹር ኣመለኻኽታ ትቕበልዮ ኣይኰንክን። እቲ ሽግር
ብሃሰሰ ለባም ትጐዓዚ ስለዘለኺ’ዩ። ንህይወትኪ ዕላማ እንተ ተትሕዝያ ትርጉም ግዜ
ምተሰቆረኪ ነይሩ። ንዘለኪ ፍልጠትን ሓይልን’ውን ኣብ መዓላ መውዓልክዮ።
ደቂ-ሰብ ነተን ዘለዋና ውሑዳት ናይዛ ምድሪ ዕድመና፡ ክንሕጐሰለንን ክንጥቀመለንን
እንተዘይክኢልና፡ ምንባርና ትርጉም ዘለዎ ኣይኰነን። ገለ ከነፍሪ እንተመዲብና
ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና፡ ምስ ግዜ ዘለና ዝምድናን ቅርበትን ምትዕርራይ’ዩ።
ምኽንያቱ፡ ግዜ ኩሉ ነገር እዩ። ህይወትና ድማ፡ ብግዜ’ያ ትዕየር። ካብ መስመር ግዜ
እንተ ወጺና ባዶነት’ምበር፡ ምሉእነት የብልናን።
እዞም ኣብዛ ምድሪ ክንውንኖም ሃረር ንብሎም ነገራትን ካልኦትን ዘፍረዩ ሰባት፡
እቶም ትማሊ ይኹን ሎሚ ግዚኦም ብጽቡቕ ዝወደቡን ዘመሓደሩን’ዮም። ስለዚ፡
ንሕና’ውን ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወትናን ፍቕርናን ዕዉታት ኴንና ክንወጽእ፡ ኣብ
ግዜ ዘለኪ ኣጠማምታ ከተዕብይዮን ከተስፍሕዮን ይግባእ።
ንግዜ ክብሪ ምሃብ ንነብስኻ ብድስፕሊን ምህናጽ’ዩ። ንለውጥን ዓወትን ድሉው
ናይ ምዃን ጥበብ’ውን እዩ። ስለዚ፡ ኣብ ኮረሻ ዘይርብርብ ግዜ ተወጢሕኪ፡ ዘይሃስስ
ፍቕርን ዕላማን ህነጺ፡ ምእንቲ ጽባሕ ዝሓሸን ዝበለጸን ህይወት ክትመርሒ። ምኽንያቱ፡
ግዜ’ውን ኣካል ፍቕሪ ስለዝዀነ። ንግዜ ምኽባር ንገዛእ ርእስኻ ምፍቃር ስለዝዀነ።

ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ፡ ርእሱ ዝኸኣለ
ቴክኖሎጂ ኮይኑ፡ ነንበይኖም ፍጥረታት
(species) ብምድቓል፡ ብምውሳብ፡
ካልእ ፍሉይን ሓድሽን ህይወታዊ ነገር
ንምፍጣር ዝሕግዝ ዓውዲ’ዩ። ብኣበሃህላ
ስነ-ፍልጠት፡ ኩሉ ፍጡር መሰረታዊ
ብዝዀነ ባእታታት ዝቖመ’ዩ። እቶም
መሰረታውያን ባእታታት ዋህዮን ዲ. ኤን.
ኤን እዮም።
ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ ዝተፈላለዩ ዓሌታት
እናዋሰበ ዘዳቕል ዓውዲ ብምዃኑ፡ ካብ
ተፈጥሮኣዊ ምርባሕ ተፈልዩ ይርአ።
ኣብ ተፈጥሮኣዊ ምርባሕ ክልተ ዓሌት
ክዳቐሉ ብዙሕ ዝርአ ኣይኮነን። እንተ
ኣጋጠመ’ውን እቲ ውላድ ዘይንቡር
ባህርያት ሒዙ’ዩ ዝውለድ።
ጥቕምታት ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ
ገበነኛ ኣብ ምልላይ - ጀነቲክ
ኢንጅነሪንግ ኣብ ሕክምና፡ ኣከባቢ
ከምኡ’ውን፡ ኣብ ካልእ ዕለታዊ
ንጥፈታትና ተኣታትዩ ይርከብ። ንኣብነት፡
ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ፍሉይ ኣቃውማን
ዓይነትን ዲ. ኤን. ኤ. ስለዘለዎ፡ ኣብዚ
እዋን’ዚ ተመራመርቲ ንገበነኛታት
ብመርመራ ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ ብቐሊሉ
ከለልይዎም ይኽእሉ።
ኣብ ምስሳን ሕርሻዊ እቶት ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ ሕርሻዊ እቶት
ኣብ ምኽዕባት’ውን ኣዝዩ ሓጋዚ’ዩ።
እዚ ማለት ወላ ኣብ ዘይፍርያም ቦታ
ብጀነቲክ ኢንጅነሪንግ መጽናዕትታት
እናተኻየደ፡ ኣብቲ ቦታ ንዝዝርኡ ኣእካል
ተጻዋርነት ከም ዝህልዎም ኣብ ምግባርን
ምህርቲ ቀልጢፉ ዝሕፈሰሉ ሃዋህው ኣብ
ምፍጣርን ልዑል ተራ ኣብ ምጽዋት
ይርከብ። ብተወሳኺ፡ ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ
ዘራእቲ ካብ ሓሳኹን ሕማምን ተጻዋርነት
ከጥርዩ የኽእሎም።
ኣብ ሕርሻ እንስሳ - ጀነቲክ
ኢንጅነሪንግ ኣብ ምምዕባል ሕርሻ
እንስሳ’ውን ኣበርክቶ’ዩ ዝገብር ዘሎ።
እዚ ቴክኖሎጂ ናይ ሓደ እንስሳ ዲ. ኤን.
ኤ ምስ ናይ ካልእ እንስሳ ብምውሳብ
ብዘይተፈጥሮኣዊ ኣገባብ እንስሳታት
ኣብ ምርባሕ የገልግል። ንኣብነት፡ ንስጋ
ዝዀና ክንቲት ዘይብለን ደርሁ ኣብ
ምርባሕ ልዑል ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ።
ኣብ ሕክምና - ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ
ኣብ ሕክምና ዝጻወቶ ዘሎ ተራ’ውን
ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኰነን። ንኣብነት፡
ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት፡ ብመገዲ

ኩርናዕ ካሜራ

ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ (ኢንሱሊን) ግቡእ
ፍወሳ ክረኽቡ ክኢሎም ኣለዉ።
ጸገማት ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ
ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ ኣብ ብዙሓት
ክኢላታት ሓያል ክትዕን ዘይምስምማዕን
ፈጢሩ’ዩ። ሓያሎ ሰባት’ውን ‘ጀነቲክ
ኢንጅነሪንግ በዚ ዘለዎ እንተ ቐጺሉ
መሰረታውን ባህርያውን ኣቃውማ ዓለም
ዘይምዕሩይ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል’ዩ’

ክብሉ ስክፍትኦም ይገልጹ። መጽናዕትታት
ከም ዘረጋገጽዎ፡ ጀነቲክ ኢንጅነሪንግ ምሉእ
ብምሉእ ዝድግፉ ሰባት መብዛሕትኦም
ውላድ ዝኣበዮም’ዮም። ደርቂ ኣብ ዘለዎ
ቦታታት ብጀነቲክ ኢንጅነሪንግ ደሓን
ዝዀነ ምህርቲ ክሕፈስ ስለ ዝኽእል’ውን፡
ኣብ ሕርሻዊ መዳይ ዝነጥፉ ሓያሎ ሰባት
ነዚ ቴክኖሎጂ ኣዝዮም ከም ዝድግፍዎ
ይገልጹ።

ኮርነሊስ ድረበል

ኮርነሊስ ጂኮብስዞን ድረበል፡ ኣብ ሆላንድ
ከተማ ኣልከማር ብ1572 ተወሊዱ።
ድረብል ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ምህዞታትን
ርኽበታትን’ኳ ዓቢ ኣስተዋጽኦ እንተ
ነበሮ፡ ብፍላይ ግን ነታ ኣብ መጀመርታ
ብዙሕ ተቐባልነት ዘይረኸበት ብድሕሪኡ
ግና፡ ኣዝዩ ልዑል ዋጋን ጠለብን ዝረኸበት

ሳብማሪን ዝመሃዘ እዩ።
ድረበል፡ ዝመሃዛ ሳብማሪን ኣብ ዓለም
እታ ንፈለማ ግዜ ብግቡእ ዘንሳፈፈት
ሳብማሪን ክትከውን ከኣለት። ንሱ ነዛ
ምህዞ፡ ኣብ ትሕቲ ንጉሳዊ ሓይሊ
ባሕሪ እንግሊዝ ኰይኑ’ዩ ክውንቲ
ገይሩዋ። ካብ 1620 ክሳብ 1634 ድማ
ድረበል ተወሰኽቲ ክልተ ካብ’ታ ናይ
መጀመርታ ዕብይ ዝበላ ሳብማሪናት
ሰሪሑ። እታ ናይ መወዳእታ(ሳልሰይቲ)
ስራሕ ድረበል 16 ተሳፈርቲ ክትጽዕን
እትኽእል ነበረት። እዛ ምህዞ ንጉስ
ጀይምስ ቀዳማይ ኣብ ዝተረኽበሉ
ኣጋጣሚ ንህዝቢ ንምርኢት ቀረበት።
እዛ ሳብማሪን እዚኣ ካብ 12 ክሳብ 15
ዕምቆት ኣብ ዘለዎ ባሕሪ ንኣስታት
ሰለስተ ሰዓት ብትሕቲ ባሕሪ ክትጐዓዝ
ትኽእል ነበረት። ድረበል ምስ ንጉስ
ጀይምስ ቀዳማይ ናይ ፈተነ ዑደት
ኣካይዶም ነይሮም። እዚ ተግባር
ድማ፡ ንንጉስ ጀይምስ ብትሕቲ ባሕሪ
ዝተጓዕዘ ናይ ፈለማ ንጉስ ዝብል ክብሪ
ኣጐናጺፍዎ ይርከብ።

ግሬሃል
ግሬሃል፡ መርዛም ዓሳታት እናተመገበ
ዝነብር ሓደ ካብ ዓይነታት ሓራግጽ
እዩ። እዚ ፍሉይ ቅርጺ ዘለዎ ሓርገጽ’ዚ፡
መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ደቡባዊ ክፋል
ህንዲ ዝርከብ ሓደገኛ ኣራዊት እዩ።
እዚ ዓይነት ኣራዊት እዚ፡ ሓደ ካብቶም
ኣብ ዓለምና ናይ ምጽናት ሓደጋ
ኣንጸላልዩዎም ዝርከቡ እንስሳታት ምዃኑ፡
ዓለማዊ ተጣበቕቲ እንስሳታት ይገልጹ።
ግሬሃል፡ ሓደ ካብቶም ነዊሕ ዕምሪ
ዘለዎም ዓሌት ሓራግጽ’ዩ። ቁመቱ
ኣስታት 6.25 ሜትሮ ኰይኑ፡ እዚ እቲ
ዝነውሐ ሓርገጽ ተባሂሉ ከም ዝጽዋዕ
ይገብሮ። ምኽንያቱ፡ መብዛሕትኦም
እኹላት ሓራግጽ ካብ 3.5 ክሳብ 4.5
ሜትሮ ቁመት’ዩ ዘለዎም። ግሬሃል ኣዝዩ
ነዊሕን ቀጢንን መንጋጋ ከምኡ’ውን
መርዛም ኣስናን ከም ዝውንኑ’ዩ ዝፍለጥ።
እቲ ነዊሕን ሸሊሕን መንጋጋኦም ዕድመ
እናወሰኹ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን እናቐጠነን

እናሓጸረን ከም ዝኸይድ ተመራመርቲ
ስነ-እንስሳ ይገልጹ። ኣስናን ግሬሃል
29 ናይ ላዕሊ 26 ናይ ታሕቲ ኰይኑ
ብምሉኡ ኣዝዩ መርዛም’ዩ።
ካብ ቅድሚ 70 ዓመት ጀሚሩ’ዩ
ሓደጋ
ምጽናት
ኣንጸላልዩዎም።
ዓለማዊ ማሕበር ሓራግጽ ከም ዘረጋግጾ
እንተዀይኑ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቚጽሪ

ኣዝዮም ውሑዳት ዓሌት ጥራይ’ዮም
ተሪፎም ዘለዉ። እዚ ማሕበር ከም
ዝሕብሮ፡ ብሰንኪ ምጥፋእን ምስዳድን
ማያውያን እንስሳታት፡ ግሬሃላት’ውን ኣብ
ሰኪዐት መግፈፊ ዓሳታት ተጠምጢሞም
ይሞቱን ይግፈፉን ስለዝነበሩ’ዩ ናይ
ምጽናት ሓደጋ ኣንጸላልዩዎም ዘሎ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ĆƌƅùƆǄĝ ïęĊų 
 k

Ƨĕǆ öľ ġűȠĞƎġ ġřōŶ
ïƧƋŶ ƄŊ Ąȡęľ  Ŵǆ
ǏƎŚĘŚȠĞƎġŚĉñęŖƄŊƄǤ
ĉƧǎƂȲ Ą÷Ɔ Ƅƌ÷Ŗ ƱùĄĜ
āćĉ ŕĜƋą űǆĕȳ ŴŊ ǏƎŕę
ĉġ ĬĔŅȲ ǏƎŕę ǎć Ưôŕ ĊŖ
ƎùŕƭĄŚǻėǆŕĖȣƨƉĉƱú
ÿŅĚȳ

ĄŅöŶǻėǆƆǁŶȳƆŗƆŶǦöƴƤ
ŅȑþŊĉǦėĉȵ

ƎğŊÍƳƶÿôȞƄƥęāŊĊŚƌŊÍƴ
ƭôĉƶȣôŶƭôĉƄƶǇĉƄǡǉġŗ
űǡėŚ ƎǎñġĜ÷ Ȏųýȳ ƄƶǇĉ
ĔĬľŗ ÿğňŖ ƖƄ ĉġ Ƥùŝĕ
ŊƶôǡŅŚ  į÷Ś ŊƶÿƱŚ
ŶƆĩŕǆ Əĉȫǂŕę ŕÿǣƲ Ǝǡùȓ
Ǝƃõ Ɔǂȳ űŘ ƶŅôȎŚŶ ȣùǆŚŶ
Ąȓÿȟ Ï$ %ULHI +LVWRU\ RI
7LPHÐ ƆŚŊù ǎć Ǝȓāȣ
ƉƄôȳ ŊƱǆƌÍƳÍƧŶ öľ ġřōŶ
ïƧƋŶ ÿǎĩ ėƃ ƱĄŴƤ ȠĞƎġ
ŶƭôĉŴƉŅġęƉƄôȳƉŇǎāćą
ƖƄ ŊƲÿŚ űǡėŚ Ŵǆ ñǆƢŖ
ŊĉǦǌȣÿǎĩƄŕÿğġňƎȞǻĔõ
ƉƄôȳƌŊƳƴŶŘƎŶęǎƇƆŶƛƆù
ƎğƯ ƎŶǎÍŗ ŶñǆƢŚŴ Ƅǡǉġŗ
ƄŊ ƱǆƏŲ űǡėŚ ĤŶƏôù ŶŊù
ŊĉƟŶŴȲ ŶÿğňŚŴŶ ŶƢęįƤ
ǦƵŴŶ ĄöƇĉȲ ŶȞǶėƧűŚŴ ŴŊ
ƵĚǁƧęǎƨŊĉƟŷĉƆǂȳ

ÏėŇ Ƅńý ǡƴƙ ǎƄ ƄŅǆ
Ƅú"ÐŅúȳ
ÏġôĉŶŘǆ ÿŗŚƌų" ŴŚƌƖ
ƄŅǆƄú"ÐėŇƖƄȣĩƛƆŴŅô
ĄôĜȳ

öľ ġřōŶ ïƧƋŶ ƄŊÍƳ ñĊŚ
ƃǊ ƎñŊ ƄǆǉôǁŶȳ űŕŶ Ɖĉ
ŶȡġƶāŶŅňƶĄġ÷ƎùŕƭĄŘŚ
ƉĄǆ ǡǆĕ āùą Ŷĉġćę
ǆǻĬĄôŶ ƄŊ āğŊ ƄŕƢȳ ƄŊ
ĄǉĉǉĉŘ ǎć ŅȓüȲ ÏāǛ
ƎŊĔŚ ǆġĉƭŴȲÐ ǎāĖ ĉňù
ŊƴƯň Ɔśĉ Ƅǡǉġŗ ƶĄġõųȲ
ĬȐõȲÏŊƲÿŚƎņėŚŶƄǉűľŗŶ
ƥ÷ ÿŶŗ ƎÿġŊ ǁŊôǆŶȳ ŊƴƯň
ĉùƊƭŚǻŅňƧǄŶƶƜŲġùćŘŚ
ƶƖȣú ŇùȲ ƶÿǎĚ ĄƯĔȠȲ
ƄôƣŴȳ ÿǉ ƌŊÍƳ ƎņėŚ
ƱǎùǂųĄƱŴǦƬŘŚȲƶĉǡŋƭǆűŚ
ġùćŘŚŴ ǎć Ɖĉ ñǄŊ ƎŶñŅƌ
ĄǦŇȲƏŘġƊõƱǎùǁųƶĄġôų
ıĕňŚƄôŴȲÐĉġŅúȳǤŶǋǎć
ƢŶƳȞȲ ŚęǢĉ Ƅǎćġ ŶĉęǌƆ
ÏƆƢƄűÍƧŶŅƷĉƧĭňŚġùćŘŚ
āǛ ȎĻǶ ƎȓƯę ƆǁȲÐ Ņôȳ Ɖĉ
ǎāĖƭƢŚŴȓűŚñŶǋȲćñŕć
ƄƶǁŕǉųĹƄôƗȳùƯöƆƳǦŶŅƴ
ĄǉņǎćƊõűǡęƢŶƳȟƄŊƂ ǤŶǋŴŊƆŶǦöƶĉŊȑāƄƌǆǊȳ
űŊĜǆƄƶǁŕǡĖĄƄôƗȳƌŊƷĉ
ȎĻǷƎĜęāǙĄĔȳ
ƄŊ ǩǉŴŘŚ úŶǉŶ ĉġ ŊȔŖ
ƎņėŚġùćŘŚƉĉñǄŊƎƧïŊ
ƆŴŕƴƢĔƉúȲƄŊÿǉĄĩǹƎņę
ĉƟűǆ ƥ÷ÍƧŶ ȞöǶ ƆŶŕÍôƗȲ
ƌŊƳ ƆƥŶ ŶŶǇ ƖƄ āćą
ġùćŘŚ ƶƜű ǎƓŶ ƄļùŊƂ
ŊƱǆ ƆƳƇĉ ƎűŊęŶ ŊƱǆ ƆƷĉ
ƆŴǡǉǉ Ɖǉȳ ÿğňŖŶ ęƛŅŘŖŶ
ŕĜÿŅȳ ǤŶǋ Ŋǉǡ Ŵǆŗ ǎƓŶ
ƎņėŚ ġùćŘŚ Ƅƶǁ Ǝņę ĜŊ
Ŷĉĉāù÷ȣ ƉƄ ĉġ ǦƵ Ǝǩǃ
ǉƧ Ŋĉňù ŊƴƯň Ɔśĉ ƎņėŚ
ƎƖƧŶƎƃôƆǁȲÐŅúȳ
ǙĄĔȳ ŊƲÿŚ ÿıŘŚ Ƅǎćġ
ġùćŘŚ ƎÿġŊŶ ƎǎŶľŶ ǉƧ
ǎć ƄŊ ıǎĆ ƭǆŲ ŕǤîǏĉ
ƌŊƴ ƴŶŘ Ŵǆ ǤŶǋ ŶęǎƇ
Ņôȳ ƥŴ Ɔŗ ǎƓŶ ǦŶ ŶǤŶǋ
ǆęƄǆƥ űŅĕȳ Ǝùŕ ƭĄŚŶ
ĄùƆƛŗ
Ŷȏę Ɔǂȳ ĜňŚ
ġô Ʊ÷ôǇ ŴŊ ǤŶǋ ŊĉĉȑƆȲ
ȞĔļŶ ÿôȞȳ ĬȐõÍƧŶ Ưġė
ŊƧĩǹƤ
ƄŚÿğġŊƇĉ
ƶǡŅęƨ
ÏŶġƙŴŊƳƎŚŅȓÿŴŊĉĉȑƆƌŶ
ƭĄŚ ÿôȞȳ öľ ġŕōŶ ïƧƋŶ
ġėāŴ ƎŚęƃ ŊĉƛƄùƌŶ ƭŇ įùĞ ŴŊ āùĆȲ ŊǦƵ ƱǆǎĔŚ

qȠÌ

0õĤp
ŊŶǄĉƃğǆǄġ

Ì{àÌøÇşȱ®gúÌćȣ{fÌćòkƠ

ÏƆƥƆ Ƅű ƆƏ ǡǄħǆÍǁȳ ćôŚ
ǆÿùȣÍǁ ƱôƗȲÐ Ɔŗ ƆŶǦöƴƤ
ŊĉǦėĉ ęƆĝ ƆŴľűĹ ŊŕĄġǼ
ŕĄùƉśȳ
ÏƄűÍƧŶ ƉćƙÍǁȲÐ ƃõ ėŇ
ĄôĜõȳ
ƎŊĔŚ ǆñŋĉ ĉƟŲ ƎŶęǌƆ
ŶƛƆùȳ ĉŴùňŚ ǤŶǋ ƆƷĉ
ġùćŘŚ ǁǎùǆƨ ĉƟŷĉ ƄĆŲ
űƷĉ ƎņėŚ ġùćŘŚ ŶĉęƌŊ
ƯǎĉƂ ƆŶŕ ƱāùȤ űǆĕȳ Ưǎù
ǡǆĕÍƧŶ ƆŶŕƶĔƛŋĉ űǆĕ ƎğŊ
āǛ ĉŕƱƉĔ űǆĕǏ ǆƖƧŶ" ğ÷
Ɔŗ Ɗõ űǡę Ŵǆ ñǆƢŖ ƢŶƳȟ
ŶŴȓűŚ ñŶǋ ƶǡŊĚ Ĝ÷ćƤ įùĞ
Ƅƶǂ Ǝņę ĜŊ ƏǆŲ ŶƱùƄôĉ
ƎƶƉęǆűŊęƄúȳ
ÿǉ ƄĈĖƌƤ Ņȑþ ŴŊ ƌǆĚ
Ŋĉƙǎ ŶñņŊ ėŇ ÿȠƶ Ƅǆĉ
ƎŅȓĂ Ɖǉȳ ƄŊ ŉŚ ėŇ ĉġ
ƄŕƢǦŶƄƶǂŕǡĔĄȳÿǉĬöù
ǡƴ ŊĄȓÿȣŗ ŕĄöƂȳ ƆŕŶ
ƆŶƏ ƄŊŗ ŉŚ Ʊôƥ ŶŊĔŚ ǡƴȲ
ÿŶŗǹƧ÷ĄȓÿȠŚŶÿŶŗƏȣ

Ɔŗ ƆŶǦöƴƤ Ņŗ ĄùĞ Ƅƶǂ
ŕǡĔĄȳ ĉƛŶǄŖ Ɗ÷ŚŴ ƄŊƳ
ƭôĉ ǡǄĪ ƃŴȳ Ɖĉŗ ėŇ
ƶŅú ÿôȣŗ ƃŴȳ Ɔŗ ƄŊ ǡƴ
ƆŶơĉĚ ŶŊĔŚ ǆƗŶ ǡŶƱŊ
ȓňā ǡǋȣŴǇ ƃŴ ŶƖǆǎȳ ƆƳ
ƖƄ ȓňā ƎŊĔŚ ƄǆñŅŴŶ ǻėǆ
ƱǆƏűƄǁƱƎĔŴŶÍƧŶƆǂȳñǆƢŚŴ
ǦƶƆŗ ŴǆƷĉ űǡėŚ ƆŶŕ ǡęŴǄ
ĉġāùĉŘŚŴƆŴŕļȎȏƉĤǦĕŴ
ĉƟŷĉ ƌŊƱŶ Ĝôġŕ ƴŶŘŘŚ
ƭŅǆŗĜňŚƭôĉŴƎŶęǌƆŶƛƆùȳ
ġôƳ ƄŊ ñǆƢŚŴ ŊùƎƯ ƆŶŘǆ
ƆǂƱǎùǁŴȞöǻŴƎŶǫƭƶǆǦňƆȳ
ƆƳ ǻėǆ ƱǆƏű ŊƲÿŚ Ƅǡǉġŗ
ƶĄġõŴŴǆñǆƢŚűǡėŚĉƆŶŗ
āùĉŘŚŴƎŶŊùĉƧŶƴȤĉÍƧŶ
ǁǎùǁŴȳ

ŶŊĔŚ ŕǻĖÍ ƶŊõ ŊĉƟŷĉ
ĄŊƴāŚŴ ƆƢŘƤ Ƅŕÿğġň ĉġ
ïŊŗ ƶŕƄğĜę ǻėǆÍǂ ƶĄġôŴȳ
ŅƳ ƕęŴƯ ǻėǆ ĉǻćŖ ǦŶ
ǥǤÍǂȳĉƛŶǄŖƆƢŘƤƄŕÿğġňŶ
ñǆƢŚŴ ĄĜǤǡĖ ÿǆö ƎƖƧŶ
ƉúȲ ęǢȓűŚ ǎć Ɔĉű ƗęŴƯŶ
ƄƧÿġŶŴǆƯƧŚĉġǦǤęƆǂȳ
ġôĉŶŘǆęǢȎűŚǁǎö"

ıǎĆ ÏęǢȓűŚ ƆŶŘǆ Ɔǂȸ ƎŚȞŚĂǆÿǆĩȲÍǆŊõȳƆŗÿĮ
ƄŊñǆƢŚŴƎŶǫŴȎȤƆŶǉöűǡę
ġôĉŶŘǆ ǁǡǎġŴ"Ð ĉňôǆȲ ƄŊ ƢǆƆŗƎƧŶűŚǦŶŶȏęÍǂȳ
Ɖĉ ïŊŗȲ ĄƋŴȲ ƭŇ ŉŚȲ Ƨāġ
ǡȑŚ ȞǆġņƎ ƶĔƖŊƊƥ ƴŶŘ
ġėāȲ ŊƲā ƭƢŚŶ ƶŕȞ÷ôǁ
***
ƆŶıęưŊŴňƗĉƉŊ÷ȳ
ƧùįƤ ƭƢŚŶ ÿǩġŶ Ĝ÷ĉŶ
ęǢȓűŚȲ ÌŶÿĮÍ ŊȓŲƯ Ŵǆ Ŷǉöȳ ĉŴùňŚ ǦŶ ƆƷĉ űǡėŚ
ÿǉ ƆƥŶ ÿŶŗ ƆŶĸęưŊ
ĉęǦǤȓ ĄǦôȐÍǂȳ ƆƳ ǎć Ƌŷ ŕǾňǻűŚ Əǆŷĉ ǆġĉƫŴȳ
Ʊö÷ƄŊÿŶŗćǆƶÿƱŚǎġŗ
űǡėŚÿĮƎƝŲùƌĉĉŴǆƱǆƑű ƱǆŶĔƛŋĉÍƧŶ ǆĄġõŴȳ Ɔŗ
ƭôŅŚȳ ƆŘ ǎġŗ ŶƛŚȞùā
ŶƕƧŶűŚƢǆŶűǡėŚŊȓŲƯÿĮ ƆŶĉűǇ ƄŊ ƎŶǋ ĉȃňǷ ƎŶǎ
ŕĹĖňƶűŅĔŚÍǄȳŕĄşƆƥƏȣ
ĉƟŲ ĉƆćŶÍǂȳ ƌŊƳ ŕŅǣĢĉ ĉŶŘǆ ęāĬŚ ŕĖȣŴ Ƅú ƃùŴ
ƃ÷Ɖ÷ƆŗćǆƎȞùāǙĄĔȳ
ęǢȓűŚƆŗƢğųĬĄĉŴǆƆƢŘƤ ŶÿġŊȳ ƆƳ ǎć ƄõŘƤ ęǢȓűŚ
ƆŘƆŶĸęưŊűŗƶĬǄǁęƶűŅĔ
ƄŕÿğġňĉƟŲƋƃ÷ŘŚǆƴĔņȳ ǆŊïùȳ
ƥƬ Ŷĉȓƥę Ƅƌ÷Ś ĉġŗ ƥƬ
ęǢȓűŚ ƄŊ ñǆƢŚŴ ƆŶȞǻĚ
ƄŊ ĉùĉćǎ ȎĄǉśȳ ĉĿŚ
ïŊŗ ŶǉöȲ ŊęƊŚ ƆśŚ
ƕƧŶűŚ ƆƢŘƤ ĄǦôȐÍǂȳ Ɔŗ
ćǆ ǎć ƌŊ ǦƵ ŴŊ ǦƵ
ƄǆŶƆŚÍƧŶƃŴƃùŴŶÿġŊȳ
ƆŶĉűǇñǄƧƢǆñùƧƱǆƎƖƧŶ
ƆŴƢĜƖ ĄȓƁȳ ƆŘ ƆŶĸęưŊ
ǆƛƆùÍǂȳ ęǢȓűŚ ŊÿğŊ Ɖĉ
ŴǆġėāƯŉŚŶĉűȲƎĜǦĚƱúų
ĄǶŶƥƬƎŊęƛȲŶğǎćŴǆ
ƶñõ ǆǡŊĚȳ ŶƄŊűŚ ƆŶĉűǇ ŊƲāÿȏėŚƄúŶŊùȳ
ĉȓƥę ƭľć ŶĉƯňǆ ȎƭŘ
űǡę ŶęƆġŴ ŊƭƧŘ ǉǤǣĉŴ
ƎŕƧȓƆ ǙĄĔŚȳ ĄǶŶ ƥƬ
ƄŊ ñǆƢŚŴ ȣľĖ ŶǉöȲ Ŷƭǆ
ŶŶǡėȳŊĄǶŶĉǎǦǤĉǎćƄŊ
ǦŶƌŊĄǶŶŕôćǎűŚŴǆŘ
ƱȣıĔųĜŊǁôŶƃùŴŶƄĉŶȳ
ŚāŕƧűŴǆĜȣęȳŊŕǦňęǎć
ƆŶĸęưŊ Ŷ÷Ưö Ɲűȳ ƆŘ
ñ÷ƧűŖŶęƆǇȳ
ƢŚĕ ŊƴƯň ƱǎùǂŴ űǡėŚ
ƆŶĸęưŊƉƄűŗŴǆĄƢǌƆŘ
ƆƢŘƤ Ƅŕÿğġň Ɖĉ ÿǉ ŶÿġŊȳǦŶƌŊƄõŘƤƄĄôƙƛŘ
ƧğűƎŕƌǆǎĄǉŅŚȳñǆƢŘ
ƆŴŕŅǡġŴ ƃŴ ƆŶÿġŋĉȳ ġôƳ
ŶĉŚėȣ Ʊöùƌ ĉƧȑƆȳ ȎƭŘ ġűùŋŴƤ ĄǦôȐ ñņŊűŖ Ŋ
ŶƧùįƤ ĤśŘŚŶ ŶƛŶǫŴȎȣ
ƄŊ ĉùĉćǎ ġô ƶñôƖś Ɖǭ÷ƯùƯ ǙĆĕȳ űƳ ñņŊűŚ Ɖĉ
ƆƢŘƤ
ęǢȓűŚ
ǁǎùǁŴȳ
Ŷĉƶ÷ù ƭľĆ ƄǆĔƖŅŚŶȳ ƶǉĔƖŚ ƶŶǡĔ÷ ƆŘ ŊŊƶþ
ÏŚĉųŚƌŕǶŶĬĹõƎŚĔƛŋĉġô
ƶŕĤǶŚ ÌŗŶƎ ƅŶǎ ǦĔƧ ĖŢÍ
ƯȃƄǎćĉāėęƑűȳ
ƆŚŊù ŊŴȬöŶ îù ƶŕȓÿȞŚ ŚƛƆùȲÐǦęĉŇǻ ǩėķŶ ƄŅïñ÷
űƳƴŶŘĉġƄŶŅŊŴƎùŕÿğŊ
ĄȓÿȣÍǄȳ ŊǎāĖ ƆƳƄ ƆƢŘƤ ƑǆŲ ƎġĉƭŴ ǆƛƆùÍǂȳ ĄŶÍĊ
ƄŊęƆġŴǆĄȓƆȳÌƆŘƆŶĸęưŊ
Ƅŕÿğġň ƶŊù ĄǦôȐ ćƆƉù Ƅú ȓņľ ƆŴǉôǁ āćľ ƉęƎŊ
ƌŊ ĉùĉćǎ Ĥƭ ƃ÷ Ǝŕĉùǻ
ƶǡŅĕƶŕȞ÷ôǂȓýȡŚŶĄǉňŚŶ ƶŊñǦ" āćľ Ưǎù ƑǆŲ ǦŶ
űǆęƥȲÍ ƎŶŊù ƉôŴȳ ŊƄŶȑę űƳ
ƎŅƶý ŕėƆǇĉȳ ƶŊƶý ŴǆƳ ĄŊƴāŚŴ ĄƭùŘƤ ƄŊ ƄõŘƤ
ǎć ÌƆŗ ĩǦę ƌŊ ƎŚïǎĄõ
ĄǦôȐ ÌƉĄǆ ǥęƌ ŚñŊŚĉȲ Ƅŕÿğġň ŕȎĆǎŴ ŶęƉŊ ĉƟŴ

Ɔǂȳ űƷĉ ƄŊ ÷Ưö ƱôƧ ÿğňŚ
ǻėǆ ŊĉĉùƌŚ ƆƢŘƤ ǎøŘŚ
ŊƄõŘƤ ĄŶǡǋ ƎǦôȏ Ɖĉ
ƶƛƆõƎŶęǌƆŶƛƆùƃŴȳġôƳ
űŊġŴ ƌŊ ŕġȡ ĵęȎŚ Ǝűǡ÷Ǧ÷
ƆƢŘƤęǢȓűŚǁǎùǁŴȳƆŗƄŊ
ñǆƢŚŴƆŶĔƛŋƧȓƃŚŊĹǻŘ
ŶƄŕÿğġňŴ Ŋĉȓ÷Ƨ ƄŊ ęƆġŴ
ǆƧĬęȴęǢȓűŚǎćƆŗƧȓƃŚ
ŶűŊġŴǁĔƎňȳ
ƌùƆ ƆƢŘƤ ęǢȓűŚ ŶűŊġŴ
ƱǎùǄȲ Ĭöù ŊĉƟŲÍǂȳ Ĭöù
ƎŕŕǦŊĚ ćôŚ ƱǆƑű Ĭöù
ƎŚęǎƇ Ɔǂȳ ÿǉ űǡę ƎŚęǎƇ
ĉġ ƱǁĤǦę ƎŕŕǦŊĚÍƧŶ ĩǦę
ǁŊõŶȳ
ƄƆĉĚƄƤ ƄǶćĉŘ ŊęƆġŶ
ȃėŶ ƎǦôȓ ǆƎƄùÍǂȳ ĉƛŶǄŖ
ƎùŕƄŶȑėŚƎȡ÷ŚġôƱôƧƨȳ
ƆƢŘƤ
ƄǶćĉŘŶ
ƄõŘƤ
ƄǶćĉŘŶȳ
ƄŊƳ
ƎęǎƄŴ
Ʊôƨ ƄǶćĉŘŴ ƌŊƷĉ Ǝùŕ
ÿǉƇĉ ƆĉŅę ćƆƉ÷ǆ ĄęǡȐ
Ʊôƨ ƄǶćĉŘ ƎñùƢŴ ƱǆƎƄù
ĉƟŲÍǂȳ ġôƳ ƄŊ ƄƆĉĚŴ

ƄõŘƧǄŶ Ƅŕÿğġň Ɖǭ÷Ưùƫ
ƆŶƉôƧ ƆƢŘƧǄŶ ƄŕÿğġňŘŚ
ŊĉĉȑƆƎŶȣāĲĉƄôŴȳ
ƆƢŘƤ ęǢȓűŚ Śāŕ ƧŷŴ
ŊƖĄǆ ǆƭǆŶ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ
ơűŘŚ ƉĄǆ ǦŊĔ ĄùĞ ŶñŅõ
ƶęǌƆŶ ƶįŶŶ Ɔǂȳ ƄŊ ƄƆĉĚŴ
ĄǶŶ ƆƢŘƤ ƄŕÿğġňŴ ƄŊ
ƱŅĔƛŴõ ƄõŘƤ űǡėŚ Ŵǆ
ĉƧǤǎ ƭľĉŴ ǎć ǁŅęƜȳ
ŊŕƢĜƘ ƆƢŘƤ ęǢȓűŚ āćľ
ùĉǎŘŚ ŶĉƧǤǎ ùƫù ŕė
ǆȑƢŚȳęƆĜŕƄćŶűŚŴŊĉŊėƛ
ǻƫǆ Ƅƌ÷Ƥ ŊľƭŚ ƎñùƢŴ
ǆǡŊęȳ ƕõ űǡėŚ ƄŊ ƄƆĉĚŴ
ġô ƶȣùĉȲ ƆƢŘƤ ęǢȓűŚ
ŊĉƯňǆ ƆƢŘƤ Ƅŕÿğġň ĉġ
űćƯŊù āǢġ ƶĉǎŴ ƎŶȞǻęȲ
ŕĄėćęŶ ŕŅ÷ÿŚŶ Ƅŕÿğġň
ƉűćƯŊù ŊĉƛƄù ŶƶǩŶȣŴ
ȎǡćŚ ŶƛŶŊǎñ ǎĕŚűŚŴ
ŊĉǢǌù ŊùȁŘŚŶ Ɖĉ ŶƯŇ
ǆǡŊęȳ
ĄƢƉĞȶ$IêUPDWLRQ)RU
6XFFHVV
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ኤውሮጳ ሎሚ ምሸት ቀጺሉ ከምሲ እዩ።
ምስ ባየር ሙኒክ ቅድሚ ሕጂ ተዓዋቲ
ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝኾነ ዥርዳን
ሻኪሪ መበቆሉ ኣብታ ቅድም ከም ኣካል
ኣውራጃ ሰርብያ ዝነበረት ኮሶቮ እዩ።
ምትእትታው ወተሃደራት ኔቶ ብዘሰዓቦ
ግጭት ኮሶቮን ሰርብያን ክሳብ 1999 ኣብ
ኲናት ከምዝተጸምዳን፡ ኣብ 2008 ግን
ኮሶቮ ናጽነት እኳ እንተኣወጀት፣ ብሰርብያ
ግን ኣፍልጦ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ስለዚ
ድማ ቅርሕንቲ ናይዘን ሃገራት ክሳብ ሎሚ
ክዓርፍ ኣይከኣለን። ብተወሳኺ ኣህጉራዊ
ማሕበረሰብ ዓለም’ውን ንናጽነት ኮሶቮ
ኣፍልጦ ንምሃብ ክሳብ ሎሚ ከምዘይወሰነ
ይጥቀስ። ላዕለዋይ ተጸዋዒ ኩዕሶ እግሪ
ፊፋ ኣብ ዓንቀጽ 10 ኣስፊርዎ ብዘሎ
ስርዓት “ዝኾነት ኣባሉ ናጽነታ ብኣህጉራዊ
ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ዝረኸበት
ክትከውን” ዝብል ስለዝኾነ፣ ኮስቮ እንትርፎ
ናይ ምሕዝነት ዝኾነ ኣህጉራዊ ጸወታታት
ከተካይድ ኣይተፈቕደላን ዘሎ። ስለዚ ድማ
እዮም ኣከፋፋሊ ኣርሰናል ግራኒት ዣካን፡
ሻኪርን ምስ ስዊዘርላንድ ክጻወቱ ዝግደዱ።
ሻኪሪ፡ ስዊዘርላንድ ኣንጻር ሰርብያ ኣብ
ዝነበራ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥም ዋንጫ
ዓለም ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ሓጎሱ
ንምጽንባል ምስዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ
ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዝነበሮ ምልክት
ብኢዱ ድሕሪ ምግባሩ፡ ብፊፋ 10 ሽሕ
ስዊዝ ፍራንክ ተቐጺዑ ነይሩ እዩ።
ሰርብያዊት ክለብ ሬድስታር ቤልግረይድ
ኣብቲ ኣብ ስታድዩማ ራጅኮ ሚቲች
ንሊቨርፑል እትእንግደሉ ግጥም፡ ህላወ
ሻኪሪ ዕግርግር ከይፈጥር ብምባል ድማ
እዩ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ኣብ እንግሊዝ
ክገድፎ መሪጹ ዘሎ። ኣብዚ ጸወታ
ደጃን ሎቭረንን ናቢ ከይታን ናብ ጸወታ
ክምለሱ ብምዃኖም ሊቨርፑል ደልዲላ
ክትቀርብ እያ። እንተ ጆርዳን ሄንደርሰንን
ናትናኤል ክለይንን ግን ዝኾነ ኣገልግሎት
ኣይክህልዎምን እዩ። ሊቨርፑል ኣብ

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ሞናኮ ምስ ክለብ ብሩግ 8፡55
ክረቨን ዝቨዝዳ ምስ ሊቨርፑል 8፡55
ቶተንሃም ምስ ፒኤስቪ 11፡00
ኢንተር ምስ ባርሳ 11፡00
ኣት.ማድሪድ ምስ ቦ.ዶርትመንድ 11፡
00
ፖርቶ ምስ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ 11፡00
ናፖሊ ምስ ፒኤስጂ 11፡00
ሻልከ ምስ ጋላታሳራይ 11፡00

ቀዳማይ እግሪ ንሬድ ስታር
4ብ0 ክትረትዓ ሻኪሪ
ተሰሊፉ ነይሩ እዩ። ሊቨርፑል
ንሳልሳይ ምድብ ጎባልል
ክለባት ኤውሮጳ ብሽድሽተ
ነጥቢ ትመርሖ ኣላ። ኣብዚ
ግጥም ምዕዋት ድማ ናብ
ዝቕጽል መድረኽ ንምስጋር
ዋሕስ ክኾና እዩ።
ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ
ኣንጻር ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ዘካይድኦ
ጸወታ ካልእ ልዑል ኣቓልቦ ዝወሃቦ እዩ።
ናፖሊ ካብ ሊቨርፑል ብሓንቲ ነጥቢ
ድሒራ ካብ ፒኤስጂ ድማ ብሓንቲ ነጥቢ
ልዒላ ካልኣይ ደረጃ ሳልሳይ ምድብ
ሒዛ ትርከብ። ካብ 2011-2013 ንፒኤስጂ
ዝዓለመ ካርሎ ኣንቾሎቲ፣ ኬልያን
ኤምፓፐን ነይማርን ኣብዚ ግጥም
ንመስመር ምክልኻል ጋንትኡ ኣብ ጽዑቕ
ስራሕ ክጸምዱ ከምዝኽእሉ ኣሚቱ ኣሎ።
ኢንተር ሚላን ንባርሴሎና ዓዲማ ኣብ
ተካይዶ ጸወታ፣ ዓወት ምስ እተመዝግብ
ናብ ዝቕጽል መድረኽ ናይ ምዝላል
ዕድል ክኸፍተላ ይኽእል እዩ። ኣብ
ቀዳማይ እግሪ ባርሴሎና 2ብ0 ምዕዋታ
ኣይርሳዕን። ድሒሩ ኣብ ዝሰዓበ ናይ
ሰሬኣ ግጥማት ግን ኢንተር ንላዝዮ 3ብ0፡
ንጄኖኣ ድማ 5ብ0 ብምስዓራ ዝሓሸ ኩነተ
ኣእምሮ ወኒና ነዚ ግጥም ክትኣትዎ እያ።
20 ጥቅምቲ ኣንጻር ሰቭያ ብዝገጠሞ
ናይ ኢድ ማህረምቲ ካብ ጸወታ ርሒቑ
ዝቐነየ ሊዮናል ሜሲ፡ ምስ ደቂ ጋንትኡ
ናብ ኢጣልያ ተጓዒዙ’ኳ እንተሃለወ ናይ
ምስላፉ ተኽእሎ ግን ርጉጽ ኣይኮነን። ኣብ
ሰለስተ ዳሕረዎት ጸወታታት ሽድሽተ ግዜ
ኩዕሶን ሰኪዐትን ዘራኸበ ሉዊስ ስዋረዝ፡
ዋላ’ውን ሜሲ ምስ ዘይስለፍ ንኢንተር
ዘይቕስን ተጻዋታይ ኮይኑ ክቐርብ እዩ።

ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ
ማእከል ዝተወደበ ሰለስተ መድረኻት
ዘጠቓልል ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ’ዚ
ወርሒ እዚ ዝካየድ ዋንጫ ኣፍሪቃ
መዳለዊ ዝኸውን ብሰንበት 04
ሕዳር ኣብ ከባቢ ሞኖፖልዮ ብርክት
ዝበሉ ኣፍቀርቲ ውድድር ብሽክለታ
ዝተኸታተልዎ ብድምቀት ፈሊሙ።
ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ኣብ
መስርዕ መበገሲ ኣብ ዝተረኽቡሉ፡
ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ዩሲኣይን
ንሃገር ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለዩ
ውድድር
ተጸሚዶም
ዝቐነዩ
ተቐዳደምትን ዝርከቡዎም ናይ
ውልቅን ናይ ጋንታን ብድምር 63
ተቐዳደምቲ 104.5 ኪ.ሜ ንምሽፋን
ሰዓት 10.30 ቅ.ቀትሪ ውድድሮም
ጀሚሮም። ተቐዳደምቲ ካብ ፈለማ
ኣትሒዞም ውድድሮም ብርሱን
ጀሚሮም። ኣብቲ ሓያል ሞሊቕካ
ናይ ምጥቃዕ ፈተነታት ዝካየደሉ
ዝነበረ ጸወታ፡ ጉጅለታት ክመቓቐላን
ክእከባን ድሕሪ ምጽናሕ፡ 70ኪ/ሜተር
ነቲ ዝተወሰነ ጸወታ ምስ ተላዓሎ፡
ኣርባዕተ ተቐዳደምቲ ሚኪኤል
ሃብቶም(ኤሪተል) ናታን መድሃኔ
(ኣስቤኮ) ኖቤል ሚኪኤል (ሰምበል)
ከምኡ’ውን ፊልሞን መብራህቱ

ማንቸስተር ሲቲ መሪሕነት ፕሪመርሊግ ኣግፊሓ

መራሒት ፕሪመር ሊግ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ብሰንበት ንሳውዝህምፕተን
ብገፊሕ 6ብ1 ኣሰኒፋታ። ኣብዚ ጸወታ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ራሒም ስተርሊንግ
ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ክደምቕ እንከሎ፡ ሰርጅዮ ኣጉዌሮ መበል 150
ናይ ፕሪመርሊግ ሸቱኡ ኣመዝጊቡ። ንዝተረፋ ድማ ተጻዋታይ ሳውዝሃምፕተን
ዌስሊ ሆደት ናብ ገዛእ ልዳቱ፡ ዳቪድ ሲልቫን፡ ሊሮይ ሳነን ኣቝጺሮመን።
ሳውዝሃምፕተን ነታ ካብ ገፊሕ ስዕረት ዘይናገፈታ ሸቶ ብመንገዲ ቅላዕ መቕጻዕቲ
ካብ ዳኒ ኢንግስ እያ ረኺባታ።
ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ፐፕ ጉዋርዲዮላ ካብ ትኣቱ ንመበል 12
ግዚኣ፡ ሓሙሽተ ወይ ልዕሊኡ ሸቶታት ኣመዝጊባ ኣላ። እዚ ብዝሒ ድሕሪ ናይ
ዝሓለፈ ወቕቲ ውድድር ፕሪመር ሊግ ብዝኾነ ዓላሚ ተበጺሑ ኣይፈልጥን።

(ደንደን) ካብ ዓባይ ጉጅለ ብሓያል
ናህሪ ብምውጻእ ንጸወታ መቐረት
ሃብዎ። ፍልልይ ድማ ናብ ኣስታት
1 ደቂቕ ኣብጽሕዎ። ከምዚ ኢሉ
ጸወታ ተዛዚሙ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ
ግዜ፡ ውድድር ክዛዘም ኣስታት
4 ኪ.ሜ ምስ ተረፎ ግና ዓባይ
ጉጅለ ፍጥነታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ብምውሳኽ ድሕሪ ናይ 30.4 ኪ.ሜ
ጉዕዞኦም ኣርከበቶም። እንተኾነ ግን
ሕጂ’ውን ውድድር ክዛዘም ናይ
መወዳእታ ደወል ኣብ ዝወሃበሉ
ዝነበረ ህሞት፡ ተቐዳዳማይ ክለብ
ኤሪተል ሃኒባል ተስፋይ ንዓባይ ጉጅለ
ራሕሪሕዋ ብምኻድ ንውድድሩ
ብ1፡37፡50 ብዝኾነ ግዜ ቀዳማይ
ኮይኑ ክዕወት ከሎ ዓባይ ጉጅለ
ኣብ ዘካየደቶ ቅጽበታዊ ውድድር
ከኣ ናትናኤል ተስፋጽዮን፡ ሲራክ
ተስፎም ሕጂ’ውን ክልቲኦም ካብ
ክለብ ኤሪተል ካልኣይን ሳልሳይን
ብምኹያን ተዓዊቶም። ራብዓይ
ኣቤል ተወልደመድህን (ኣስቤኮ)
ሓሙሻይ ናትናኤል ኣብርሃም
(ደንደን)
ሻድሻይ
ሚኪኤል
ሃብቶም (ኤሪተል) ኮይኖም ክዕወቱ
ከለዉ፡ ናታን መድሃኔ (ኣስቤኮ)
ዩኤል ኣስመሮም (ደንደን) ፊሊጶስ
ክብርኣብ (ሰምበል) ቶማስ ጎይትኦም
(ኣስቤኮ) ካብ ሻድሻይ ክሳብ ዓስራይ
ብምዃን ሲዒቦሞም።
ተቐዳደምቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ
ዘካየድኦ ናይ 76 ኪ.ሜ ኣብ
ውሽጥን ወጻእን ክወዳደራ ዝጸንሓ
ከምኡ’ውን ሓደስቲ ካብ ማውንቴን
ባይክ ዝተጸንበረአን ብርክት ዝበላ
ተቐዳደምቲ እየን ልክዕ ከም ናይ
ደቂ ተባዕትዮ ብልዕልን ትሕትን
ዕድመ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ
ንምስታፍ ምድላዋተን ከካይዳ
ኣብ መስርዕ ተረኺበን። ካብ
መጀመርያ ኣትሒዘን ንተዓዘብቲ
ዝመሰጠ ውድድር ከካይዳ ድሕሪ
ምጽናሕ ንውድድረን 26.6ኪ.ሜ
ምስ ኣልዓላሉ ግና፡ ተቐዳደምቲ
ዳናይት ፍጹም ካብ ዓራግ ትዕግስቲ
ገ/ሂወት ካብ ጋላ ነፍሒ፡ ብሓያል
እስካቶ ንቕድሚት ብምሕንባብ
ኣምለጣ። ዝሰዓብአን ስለ ዘይነበራ
ከኣ ድሕሪ ናይ 34.2 ኪ.ሜ
ጉዕዝኣን ናይ መወዳእታ ደወል
ተዋህበን። ተቐዳዳሚት ክለብ ዓራግ
ዳናይት ፍጹም ከኣ ብ1፡37፡19
ብዝኾነ ግዜ ኣብ ሰዓት37.4 ኪ.ሜ

እናተሓንበበት ንትዕግስቲ ገ/ሂወት
ካብ ጋላ ነፍሒ ኣኸቲላ ቀዳመይቲ
ኮይና ተዓወተት። ዳናይት ጸጋይ
ጋላ ነፍሒ፡ ደሰት ኪዳነ ዓራግ፡
ለተሚካኤል ፍስሃየ ብውልቂ፡ ሊድያ
ምስጉን ጋላ ነፍሒ፡ ዳናይት ማሪቆስ
ደንደን፡ ብርኽቲ ፍስሃየን፡ ኤደን
ተ/ሚካኤልን ክልቲአን ካብ ዓራግ
ኣድያም ዳዊት ብውልቂ ብምዃን
ካብ ሳልሰይቲ ክሳብ ዓስረይቲ
ተዓዊተን።
ብ1፡43፡47 ብዝኾነ ግዜ ኣብ
ሰዓት 43.9 ኪ/ሜተር ዝተሓንበቡ
ተቐዳደምቲ ካልኣይ ዲቭዝዮን
እዮም። እዞም 76 ኪ/ሜተር
ንምሽፋን ዝተወዳደሩ ተቐዳደምቲ
ውድድሮም ብዓወት ናሆም መኮነን
ካብ ኤሪተል እዩ ተዛዚሙ። ካልኣይ
ኮይኑ ዝተዓወተ ወዲ ጋንትኡ
ኣማኑኤል መሓሪ እዩ። ሳልሳይ
ኣብርያኖስ
ግርማይ
ራብዓይ
ዑቕባማርያም
ረዘነ ክልቲኦም
ብውልቂ ዝወዳደሩ ክኾኑ ከለዉ
ሓሙሻይ ኣለክሳንደር ኢሳቕ
ሻድሻይ ሳምሶም ሃብተ ክልቲኦም
ካብ ኣስቤኮ፡ ብምዃን ክዕወቱ
ከለዉ ዳኒኤል እሕደጎ ብውልቂ፡
ኤፍዶን ሚኪኤል ኣስቤኮ፡ ኣሞን
ሱልጣን ደንደን፡ ሃገር ዓ/ማርያም
ሰምበል ካብ ሻድሻይ ክሳብ ዓስራይ
ተዓዊቶም።
ተቐዳደምቲ ሳልሳይ ድቪዥን
ኣብ ዘካየድዎ ናይ 58.9 ኪ.ሜ
ንውድድሩ ብ1፡22፡21 ብዝኾነ
ግዜ ኣብ ሰዓት 42.9 ኪ.ሜ
እናረገጸ ቐዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ
ተቐዳዳማይ ክለብ ናትና ዓወት
ኣማን ክኸውን ከሎ ሳይሞን ገዛኢ
ዺ.ኤች.ኤል ተመስገን ሰለሙን
ጎዳይፍ
ሄኖክ
ገብረታትዮስ
ብውልቂ, ዳኒኤል በርሀ ጎዳይፍ፡
ናሆም ዘመንፈስ ጎዳይፍ፡ ፋኒኤል
ሓይልኣብ ናትና ሄኖግ ገ/ክርስቶስን
ኤቨን
ጎይትኦምን
ክልቲኦም
ብውልቂ ካብ ካልኣይ ክሳብ ዓስራይ
ብምዕዋት ነጥቢ ተማቒሎም።
ካልኣይ መድረኽ መዳለዊ ዋንጫ
ኣፍሪቃ ማውንቴን ባይክ ቀዳም
ዕለት 10/11/18 ኣብ ከባቢ ኤክስፖ
ሓሙሻይ መደበር ፖሊስ ከምኡ
ውን ኩሎም ተቐዳደምቲ ዳኮርሶ
ዝሳትየፉዎ ኣብ ጎደና ኣፍዓበት
ከባቢ እንዳማርያም ሰንበት ዕለት
11/11/18 ቀጺሉ ክውዕል እዩ።
ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ቅድድም
ብሽክለታ ዞባ ማእከል

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.57

ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።
እምነት ኣማኑኤል
ቤተልሄም ታደሰ ሊድያ ስልጣን

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ሰግዶ
ከሳሲት ወ/ሮ ነብያት ተወልደመድህን ገብረክርስቶስ፡
ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ገብረሚካኤል ኣብ
2010 ዓ/ም ካብዚ ሃገር ምስ ወጸ፡ ን8 ዓመት ዝኣክል
ደሃይ ስለዘይገበረለይ፡ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ኣብ ዘየለኻሉ ክረአ
ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጸሎት
ወ/ሮ ለምለም ኣርኣያ በራኺ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ተኽለብርሃን ዑቕበ ኣስገዶም ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ኣቤቶ
ከሳሲት ወ/ሮ ሃና ተ/ሂወት ይሕደጎ፡ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ
ኣቶ ኣስመሮም ግርማይ ገ/መድህን ንወጻኢ ሃገር ኢሉ ምስ
ከደ፡ 4 ዓመት ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ጉዳየይ ብሽማግለታት
ተራእዩ ብፍትሕ ክንፈላለ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል፡ ን4/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳክርስትያን
ወ/ሮ ደመቀሽ ገብረትንሳኤ ሓጎስ፡ ኣቦሓጎይ ሓጎስ
ገብረክርስቶስ ከምኡ’ውን ግደይ ተስፉን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 3 ኣሕዋተይን 3 ኣሞታተይን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወኪድባ
ወ/ሮ ብርኽቲ ተኪኤ ርስተት፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ሃብተ
እያሱ ሃይለ ደሃይ ዝበሃል ስለዘይብለይ፡ ብፍትሕ ሕጋዊ
መዕለቢ ክግበረሉ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ መድህን ናይዝጊ ገብረመስቀል፡ በዓል-ቤተይ
ተጋዳላይ ኣረጋይ ባህታ ስብሃቱ ስለዝተሰውአ፡ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን12/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሕምብርቲ
ወ/ሮ ገነት ምሕረትኣብ ዑቕባክርስቶስ፡ ወላዲተይ
ብርኽቲ ቀሺ ኪዳነ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ሓወሻ
ወ/ሮ ምሕረት ኣብርሃ መሓሪ፡ ኣቦይ ኣብርሃ መሓሪ
ስለዝሞተ፡ ኣነ በይነይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ እምባደርሆ
ወ/ት ሮዳስ ምስግና ገብረሃንስ፡ ወላዲትና ንግስቲ ዘርአይ
ዓንደ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ ዓዜን

ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00 ቅ/ቀትሪ
ምሸት ድማ ካብ 2፡00 - 6፡00 ድ/ቀትሪ
ብቁ.ስልኪ 110179 ደውሉ።
ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፡ E-mail፦bidhonational@gmail.com

ዳዊት ዮሴፍ መሓሪ፡ ኣቦና
ዮሴፍ መሓሪ ስለዝሞተ፡
ስቕታ ጎዳኢ
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ
ንብረት፡ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/11/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ኣቶ ነስረዲን መሓመድ ኣደም፡ ወደይ ሰሚር ነስረዲን
መሓመድ ኣብ ወርሒ 5/2016 ኣብ ከረን ከባቢ 02 ዝርከብ
መንበሪ ገዛና ወጺኡ ኣይተመልሰን፡ ደሃይ ኣይገበረን። ስለዚ
ናይ ጥፉእ መረጋገጺ ይወሃበኒ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ልዋም ሃይለ ተኸስተ ምባል ተሪፋ፡ ልዋም ሃይለማርያም
ተኸስተ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን23/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ጃብር ኣሰናይ ዓበ ምባል ተሪፋ፡ ገብርሂወት ኣሰናይ
ዓበ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 02
ሄለን ነጋ በላይ፡ ናይ መዋቲ ኣቦይ ነፍ/ነጋ በላይ ተካኢት
ኮይነ፡ ናይ ኣባሓጎይ ነፍ/በላይ እንግዳ ምስ ሓወቦይ ነፍ/
ኣበራ በላይ ተተካኢኡ ሰለሙን ኣበራ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ መንደፈራ
ናሆም ዑቕቢት መድሃኔ ምባል ተሪፉ፡ ናሆም ዑቅባሓርያ
መድሃኔ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሰስቲ ወረ/ነፍ ሃለቃ ገብረመድህን ገብረተኽለ ዝኾኑ፡
ኣቶ ሙሴ ገብረመድህን፡ ወ/ሮ ኣለም ገብረመድህን፡ ወ/ሮ
ትዕግስቲ ገብረመድህን፡ ኣቶ ሚልዮን ገብረመድህን፡ ወ/ሮ
ጽገ ገብረመድህን፡ ተኸሰስቲ ወ/ሮ ሶፍያ ገ/መድህን ገ/
ተኽለ ወ/ሮ ኣልማዝ ገ/መድህን ገ/ተኽለ፡ ኣቶ ኣማኑኤል
ገ/መድህን ገ/ተኽለ፡ ኣቶ ባህራን ገ/መድህን ገ/ተኽለ፡ ኣቶ
ኣላይ ገ/መድህን ገ/ተኽለ፡ ኣቶ ስምኦን ገ/መድህን ገ/
ተኽለ፡ ኣቶ ኣዶናይ ገ/መድህን ገ/ተኽለ፡ ናይ ምንብባር
ክሲ ኣብ ልዕሌኹም ኣቕሪቦም ስለዘለዉ፣ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል፡ ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ቤ/ፍ ጉዳይኩም ንስኹም ኣብ
ዘይብሉ ክውስን ከምዝኽእል ንሕብር።
ለተብርሃን ገብረእግዝኣብሄር ሓደራ ምባል ተሪፋ፡ ዊንታ
ገብረእግዝኣብሄር ሓደራ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ደቀምሓረ
ሃብቱ ገብረ ዘርኣይ ምባል ተሪፉ፡ ሃብቱ ገብረንጉሰ
ዘርኣይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/12/18 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ዓዲዃላ
ፊልሞን ብርሃነ ወልደስላሴ ምባል ተሪፋ፡ ዳዊት ብርሃነ
ወልደስላሴ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን26/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

መባእታ ቤት ትምህርቲ ወኪ፡ እዞም ዝስዕቡ ዓይነታት ንብረት ብጨረታ ክገዝእ ስለዝደለየ ጨረታ
ይዕድም።
ዓይነት ንብረት
ፕሮጀክተር
ላብቶፕ (lap top)
ፍላት ቴሌቪዥን (Flat television) 55 ኢንች
ፕሪንተር (Printer)
ሃርድ ዲስክ (hard disk)

ብዝሒ
1
1
1
1
1

ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነገራት
1.
2.
3.
4.

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲመንጎቲ

ወ/ሮ ንግስቲ ባርያጋብር ተኪኤ፡ ጓለይ ለቱ ጸጋይ ፍስሓ
ስለዝተሰውአት፡ ኣብ ዝንቀሳቐስን ይኹን ዘይንቀሳቀስ
ንብረታ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/12/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሂወት ሃብተ ኣርኣያ ምስ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ
ተኽለሃይማኖ ዘርኡ ኣማን ናይ ሕጊ ሰብኣይን ሰበይትን
ኢና። እንተኾነ እዚ ተኸሳሲ ናብ ሃገረ ጀርመን ምስ ከደ፡
ከም በዓልቲ ሓዳሩ ክኣልየንን ከመሓድረንን ኮነ ደሃይና
ምስ ሓደ ወድና ክገብር ስለዘይክኣለ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣
ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልካ፡ ን28/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ናብ ዘመድ ሽማግለታት
ተመሪሑ ኣድላዪ ዘበለ ውሳነ ክወሃቦ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ውሰኽ
ወ/ሮ ለተኣብ ገብረክርስቶስ ኣብርሃ፡ በዓል-ቤተይ ሃብቶም
ተስፋይ ገብረ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 7 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/12/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወቐርቲ
ከሳሲት ወ/ሮ ለተዝጊ ደብረጼን ኣርኣያ፡ ተኸሳሲ በዓልቤተይ ኣቶ ኣስረስ ነጋሲ ህብትዝጊ 10 ዓመት ካብዚ ሃገር
ምስ ወጸ ደሃይ ስለዘይብለይ፡ ናብ ዘመድ ሽማግለታት
ተመሪሑ ክረኣየለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/12/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ የውሃንስ ገዛኢ በርሀ፡ ወለድና ገዛኢ በርሀ
ተስፋማርያምን ግደይ በርሀ ገብረወልድን ስለዝሞቱ፡ ኣነ
ምስ 2 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ
ጊንዳዕ
ዓሊ ማሕሙድ ኣሰናይ፡ ስም ኣደይ ማክራ ማሕሙድ
እድሪስ ምባል ተሪፉ፡ ማካ ማሕሙድ ሓምድ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባጽዕ ምምሕዳር 02
ኣልማዝ ዓንዶም ከበዶም፡ በዓል-ቤተይ ኣብራሃም ኪሮስ
መሓሪ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣልማዝ መንግስትኣብ ዑቕባዝጊ፡ ሓፍተይ ትርሓስ
መንግስትኣብ ዑቕባዝጊ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን29/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ኣቶ ኣማኑኤል ጎይትኦም ተስፋገርግሽ ዝተፈቕደሎም ናይ ቤት ቁርሲ ንግዳዊ ትካሎም “ዝያዳ ቤት
ቁርሲ” (ZIADA SNACK BAR) ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ
ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መኣገዲ
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ምልክታ ጨረታ
ኮለጅ ሕክምናን ስነ-ፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ፡ ካብ 01/01/2019 ክሳብ 31/12/2019 ንሓደ ዓመት
ዝጸንሕ መግቢ ማለት፡ ኣሕምልትን ፍረታትን ስጋን ኣጫሪቱ ክዕድግ ስለዝመደበ፡ ነዚ ዝስዕብ ረቛሒታት
ዘማልኡ ሕጋውያን ነጋዶ ክጫረቱ ይዕድም።
1. ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ግብሪ ከም ዝኸፈሉ መረጋገጺ ካብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን
ወረቐት መንነትን ቅዳሕ፡።
2. ሳንዱቕ ጨረታ ክሳብ ዕለት 27 ሕዳር 2018 ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዕለት 28 ሕዳር 2018
ሰዓት 9፡00 ቅ.ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
3. መኽበሪ ጨረታ ንኣሕምልቲ 200,000.00 (ክልተ ሚእቲ ሽሕ) ናቕፋ፡ ንስጋ 200,000.00
(ክልተ ሚእቲ ሽሕ) ናቕፋ C.P.O የትሕዝ።
4. ንዝርዝር መግለጺን ሓበሬታን ካብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳርን ፋይናንስን ኮለጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ክፍሊ ዕድጊ ምውካስ ይከኣል። መወከሲ 162132/163467
5. ቤት ጽሕፈትና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምልኡ ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።

ሓራጅ

ምልክታ ጨረታ
ተ.ቁ
1.
2.
3.
4.
5.

ስለዝኾነ፡ ብዛዕባ ኤች.ኣይ.ቪ ብግልጺ ንዘራረብ!!!

ናይ 2018 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ፎቶ ኮፒ ከምኡ’ውን ዓመታዊ ግብሪ ከም ዝኸፈለ
መረጋገጺ ፎቶ ኮፒ።
ናይ ጨረታ ወረቐት (ፕሮፎርማ) ከዳልዉ፡ ንዝያዳ ሓበሬታ ብቁጽሪ ቴለ.07197661
መባእታ ቤት ትምህርቲ ወኪ ደዊልኩም ክትውከሱ ትኽእሉ።
ጨረታ ኣብ ጋ/ሓ/ኤ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ፡ ክሳብ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት
ይኸውን።
መባእታ ቤት ትምህርቲ ወኪ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብኸፊል ወይ ብምልኡ ክስርዞ
መሰል ኣለዎ።
መባእታ ቤት ትምህርቲ ወኪ

ኣብ መንጎ ብፍርዲ በዓል መሰል ኣቶ ሓጎስ ፍቓዱን ብፍ/በ/ዕዳ ቀለታ ኣብርሃም +1 ብዝተፈጥረ
ናይ ገንዘብ ክርክር፡ ላ/ቤ/ፍ ንግዲ መጋባኣያ ንብረት ንብፍ/በ/ዕዳ ዝኾነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት (ገዛ)፡ ኣብ
ከተማ ከረን ከረን ላዕላይ ኣብ ከባቢ 4 ምም/02 ፊት ዝተዛዘመ ህንጻ ቅዱስ ሚኪኤል ከባቢ ቤት ትምህርቲ
ቅድስቲ ሃና ዝርከብ፡ ኣብ 514.04 ት/ሜ ዝተደኮነ 7 ቀንዲ ክፍልን 5 ተሓጋገዝቲ ክፍልታት፡ 2 ክሽነ፡
1 መኽዘን፡ ባስካ ናይ ማይን ናይ ሽቓቕን ምስ ካንሸልኡ ዘጠቓለለ፡ ብሓራጅ ተሸይጡ መኽፈሊ ዕዳ
ክኸውን ብዝኣዘዞ መሰረት፡ እዚ ዝተጠቕሰ ገዛ ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 583,921.67 (ሓሙሽተ ሚእትን
ሰማንያን ሰለስተን ሽሕን ትሽዓተ ሚእትን ዕስራን ሓደን 67%) ናቕፋ ስለዝተገመተ፡ ኣብቲ ንዕለት
12/12/2018 ኣብ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ
መዓልታት ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁ/62 ኣብ ዝተዳለወ ሳጹን ናይቲ ዝርቛሕ መጠን ገንዘብ ብዕሹግ ሰታሪት
የእቱ። ኣብ ዕለት ሓራጅ ¼ ናይቲ ዝተዋህበ ግምት ገንዘብ ብስም ፈጻም ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ወይ
ድማ ናብ ባንክ ተጠራቓሚ ሕሳብ ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 12/12/2018
ሰዓት ሓራጅ፦ ካብ ሰዓት 3፡00 – 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላ/ቤ/ፍ ቁ/27
ተወሳኺ ሓበሬታ ክወስድ ዝደሊ ኣብ ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ/65 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ
ክውከስ ይኽእል። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ የቕርብ። መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ
ሓራጅ ደው ኣይብልን።
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ
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OUR SPIRIT

REWARDS AND BENEFITS

We aim to support good ideas and projects that help address a widespread
problem affecting communities in your country. It could be about providing
educational opportunities, reducing child mortality, improving public health,
developing access to electricity in rural areas, improving road safety on the
roads or building houses with eco-friendly materials — in fact, anything that
could make life better in your country.

3 Winners

Tell us how your project will help more and more people over time, at home or
even abroad. Tell us how it empowers people, improves living conditions, and
contributes to overall economic well-being.

6 Grand Regional Winners

Anyone can change the world — teenagers or graduates, men or women. As
long as you believe in your project and want to make things better, take this
opportunity to participate. You could be the next Startupper of the Year or the
Top Female Entrepreneur!

Top Female Entrepreneur

• Financial support
• Heightened exposure (Media, PR, networking)
• Coaching

The first-place winner from each country will then compete for
one of the six “Grand Regional Winner” awards!

• Networking

• Coaching/Mentoring

6 SELECTION CRITERIA

Project submission will be closed
November 13 at 10:00 am
For more information contact us @

Age

The project or business
owner must not be more
than 35 years old.

Nationality

The participant must be
Eritrean citizen.

Project age

The project can be an idea
or a start-up created within
the last two years.

Total Eritrea Sh. Co.
213 Martyrs Ave
Tel: +291-1-121785
Fax: +291-1-122592
Email: startupper@total-er.com

Social and community impact

The project should offer a practical way
of addressing a public health, safety,
education, accessibility or other issue
affecting local communities.

Innovation

Innovation isn’t necessarily revolutionary,
involving something brand new or a total
transformation. It can be incremental as well,
improving an existing technology, product or
service, or even just the way things are done.

Potential and feasibility

Projects that demonstrate
feasibility and have the
potential to benefit a broader
public.

https://startupper.total.com

OR
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ምስሪ፡ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣሸበርቲ ቀቲላ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ሃብቲ ዓሳ ሰኔጋል ይጕሕጓሕ

ኣብ ማያት ሰኔጋል ዝነበረ ዓሳ
እናበረሰ ብምምጽኡ፡ ኣብ ንግድ
ዓሳ ተመርኲሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ
ህዝቢ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገማት
ወሪዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ።
እቲ ንምዕራባዊ ኣፍሪቃ
ኣዋሲኑ ዝርከብ ገማግም ማያት
ኣትላንቲክ፡
ብሓያሎ
ናይ
ወጻኢ ገፈፍቲ ዓሳ መራኽብን
ኢንዱስትርያዊ ምድላዋት ዓሳ
ብዘካይዳ ኩባንያታትን ስለ
ዝተባሕተ ባህላዊ ገፈፍቲ ዓሳ
ሰኔጋል ኣብ ጥፍሽና ከምዝኣተዉ
ተፈሊጡ ኣሎ።
መነባብሮኦም ኣብ ምግፋፍ ዓሳ
ዝምርኰስ ዜጋታት ሰኔጋል ኣብ
ገማግም ሃገሮም ዝነበረ ጸጋታት
ዓሳ ተገፊፉ ስለ ዝተወደአ ሓያሎ
መዓልታት ዝወስድ ናይ ባሕሪ
ጕዕዞ ክገብሩ ይግደዱ ከምዘለዉ

እዮም ዝሕብሩ።
ገማግም ባሕሪ ሰኔጋል
ብዕቝር ሃብቲ ዓሳ ኣብ ዓለም
ሃብታም ካብ ዝበሃሉ ማያት ሓደ
ከም ዝዀነ ዝሕብሩ ምንጭታት፡
ልዑል ጠለብ ዘለዎም ዓይነት
ዓሳታት ከምዝርከቦ የረድኡ።
ብስእነት ዝተጸገሙ ገፈፍቲ ዓሳ
ሰኔጋል፡ ናብ ማያት ሞሪታኒያ
እናሰለኹ ብምእታው ክገፉ እኳ
እንተጸንሑ፡ ሞሪታኒያ ማያታ
ከይዝመት ብጽኑዕ ስለእትሕልዎ
ኣብ
መንጎ
ሰኔጋላውያንን
ሞሪታናውያንን ሓሓሊፉ ጎንጺ
ከምዝረአ ይንገር።
ኣብዚ ግዜ እዚ ሞሪታንያ፡
ኣብ ዓመት ካብ 50 ሽሕ ቶን
ዓሳ ንላዕሊ ዘይገፋ ካብ 400
ዘይበዝሓ ጀላቡ ሰኔጋል ክእትዋን
ክገፋን ኣፍቂዳ ምህላዋ ተፈሊጡ
ኣሎ።

ዒራቕ፡ ንመግለጺ መንግስቲ ኣመሪካ
ትነጽግ
መንግስቲ ዒራቕ፡ ምምሕዳር
ኣመሪካ ንኢራን ኣመልክቱ ንዘውጸኦ
መግለጺ ከም ዝቃወሞን ምትእትታው
ኣመሪካ ኣብ መሬቱ ከምዘይድግፎን
ምግላጹ ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
መንግስቲ ኣመሪካ ብመንገዲ
ኣብ ዒራቕ ዝርከብ ኤምባሲኡ ኣብ
መርበብ ሓበሬታ ትዊተር ኣብ ዝዘርገሖ
መልእኽቲ፡ “ኢራን ልኡላውነት
ዒራቕ ከተኽብርን ዕጥቂ ምልሻታት
ሺዓ ከተውርድን” ሓቲቱ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዒራቕ፡
“ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዒራቕ ብፍላይ
ድማ ኣብ ዘቤታዊ ጸጥታዊ ዕማማት
ዝግበር ናይ ደገ ምትእትታው” ከም
ዝነጽግ ብምሕባር እቲ ኣብ ትዊተር
ዝሰፈረ ሓተታ ክእለ ጸዊዑ ኣሎ።
ኣመሪካ፡ ኢራን ኣብ ዒራቕ
ምትእትታው ከምእትገብር ብምኽሳስ፡
ብእገዳ ኣብ ትዋጠረሉ ግዜ ናይ
ዘይምርግጋእ ጽልዋ ከይትፈጥር
ዘስግእ ምዃኑ ትገልጽ።
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሲቪል

ኣመሪካ ክጣየሱ ኣለዎም እትብሎም
ዘላ ምልሻታት ሺዓ፡ ኣብታ ሃገር ኣብ
ዝነበረ ኣንጻር ዳዕሽ ዝተገብረ ኲናት
ክሳተፉ ኣብ ርእሲ ምጽንሖም፡ ኣብዚ
ግዜ እዚ ናብ ሓይልታት ጸጥታ
መንግስቲ ተጸንቢሮም ከምዘለዉ
ምንጭታት ይሕብሩ።
ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ቁጠባዊ
እገዳታት ተግቢራ ዘላ ኣመሪካ እቲ
እገዳ ቅድሚ ምጅማሩ ምስታ
ሃገር ጥቡቕ ምትእስሳር ኣብ ዘለወን
ሃገራት እቲ እገዳ ክትንክፎ ኣብ
ዝኽእል ጉዳያት ኣመልኪታ ሓበሬታ
ክትዝርግሕ ምጽንሓ ይፍለጥ። እቲ
እገዳ ዝሓለፈ 4 ሕዳር ኣብ ግብሪ
ክውዕል ከምዝጀመረ ይፍለጥ።
ካብ ኢራን ገለ ካብ ውጽኢት
ነዳዲን ጋዝን እትገዝእ ዒራቕ፡ እቲ
እገዳ ዘሰክፋ’ኳ እንተዀነ፡ ብፍቶት
ኣመሪካ ዘገድሳ ሸቐጣት ከተእቱ
ዘኽእል ፍሉይ መሰል ተፈቒዱላ
ኣሎ።

ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ግብጺ ሚንያ
ኣብ ዝተባህለት ከተማ ኣብ ልዕሊ
ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ
ዝርከብዎም 19 ዕጡቓት ኣሸበርቲ
ብኣባላት ጸጥታ’ታ ሃገር ከምእተቐትሉ
ምንጭታት መንግስቲ ሓቢሮም።
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሚንያ
ሸውዓተ ሰባት ቀቲሎም፡ 19 ዘቝሰሉ
ኣሸበርቲ ንምህዳን ኣብ ዝተገብረ
ክትትል፡ ዝዋፈሩሉ መዓስከር ኣብ
ምድረ-በዳ ከም እተረኽበን ምስ
ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ዝተገብረ
ምልውዋጥ ተዅሲ ሓያሎ ካብኣቶም
ከምእተቐትሉን ካብ ካይሮ ዝተፈነወ
ዜና ሓቢሩ።
ኣብ ከተማ ሚንያ፡ ስነ-ስርዓት
ጥምቀት ቈልዓ ፈጺሞም ኣብ ሚኒባስ
ተሳፊሮም ኣብ ዝምለሱ ዝነበሩ ኣባላት
ሓንቲ ስድራቤትን ፈተውቶምን
መጥቃዕቲ ብምኽፋት ግዳይ ሞትን
መቝሰልትን ዝገበሩዎም ዕጡቓት

ኣባላት ዳዕሽ ምዃኖም’ዩ ተሓቢሩ
ነይሩ።
ብመንግስቲ ዝተዋህበ መግለጺ
ከምዘነጽሮ፡ እቶም ዕጡቓት ብሰራዊት
ከምእተኸቡ ብዝተረድኡ ኣቐዲሞም
ተዅሲ ከም ዝኸፍቱን ኣብ ዝተኻየደ
ምልውዋጥ ተዅሲ ድማ 19
ከምዝሞቱን ተፈሊጡ። ደረቕ ስእሊ
ናይ ዝተቐትሉ ዕጡቓት ምስ ዝተሰልበ

ፈኲስ ኣጽዋርን ናይ ዳዕሽ ጸሊም
ኣርማን ብማዕከናት ዜና ከምእተዘርገሐ
እውን ተፈሊጡ ኣሎ።
ዳዕሽን ምስኡ ዝተኣሳሰር ጉጅለ
ሽበራን ኣብ ምስሪ ኣብ ዝርከቡ
ውሑዳን ኣባላት ማሕበረ-ሰብ ጥራይ
ዘይኰነስ ኣብ መሳጊድ እውን
መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብ ሰላማዊ
ሰብ ጉድኣት ከምዘውርዱ ይፍለጥ።

ብራዚል ኤምባሲኣ ናብ እየሩሳሌም ተግዕዞ
ሓድሽ ፕረዚደንት ብራዚል ያይር
ቦልሶናሮ፡ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ኤምባሲ
ብራዚል ካብ ከተማ ተልኣቪቭ ናብ
እየሩሳሌም ከምዝቕይሮ ኣፍሊጡ ብምባል
ምንጭታት ሓቢሮም።
ኤምባሲ ብራዚል ናብ እየሩሳሌም
እንድሕር ሰጊሩ፡ ብራዚል፡ ምስተን
ንእየሩሳሌም ከም ርእሰ-ከተማ እስራኤል
ኣፍልጦ ዝሃባ ኣመሪካን ጓቲማላን ተደሚራ
ሳልሰይቲ ሃገር ክትከውን እያ።
ፓራጓይ ንሓጺር እዋን ኤምባሲኣ ካብ
ተልኣቪቭ ናብ እየሩሳሌም ኣስጊራቶ’ኳ
እንተነበረት፡ ፕረዚደንት ማሪዮ ኣብዶ
በኒተዝ ምስ ተመርጸ ግና ናብቲ ዝነበሮ ናብ
ከተማ ተልኣቪቭ ከም ዝመለሰቶ ይዝከር።
ሓድሽ ፕረዚደንት ብራዚል ያይር
ቦልሶናሮ ኣብ ግዜ ፕረዚደንታዊ ውድድር፡
ኣብ ቴል-ኣቪቭ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገሩ
ናብ እየሩሳሌም ክግዕዝ ከምዘለዎ ገሊጹ
ከም ዝነበረ ይፍለጥ።

ፍልስጤማውያን፡ ምብራቓዊ ክፋል
ከተማ እየሩሳሌም ዝዀነ ምብራቓዊ
እእየሩሳሌም ከም ናይ መጻኢ ርእሰ-ከተማ
ናጻ ሃገር ፍልስጤም ገይሮም ክቘጽርዎ
እንከለዉ፡ እስራኤል ከኣ እታ ከተማ
ብምልእታ ናይ ሓዋሩ ርእሰ ከተማኣ
ገይራ ከምእትሓስባ ይፍለጥ። ምብራቓዊ
እየሩሳሌም ኩሉ እቲ ጥንታዊ ታሪኻዊ

ቦታታት ዝርከቦ ስፍራ እዩ።
እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝሓስቦ ዘሎ
ንቑጠባ ብራዚል ሓደገኛ ከም ዝዀነ
ሓያሎ ብራዚላውያን ይእምቱ። ብራዚል
ናብ ሃገራት ዓረብ ዓመታዊ እትልእኮ ዋጋ
6 ቢልዮን ዶላር ናይ ስጋን ደርሆን ፍርያት
ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከም ዝኽእል ተገሚቱ
ኣሎ።

ኒው ካለዶኒያ ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ክትጸንሕ ወሲና
ህዝቢ ኒው ካለዶኒያ ካብ መግዛእቲ
ፈረንሳ ናጻ ምውጻእ፡ ወይ ኣብ መግዛእቲ
ምጽናሕ ንምውሳን ከካይዶ ኣብ ዝቐነየ
ረፈረንደም፡ ትማሊ ኣብ ዝተዘርገሐ
ወግዓዊ ውጽኢት ዝበዝሑ ኣድመጽቲ
ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ክትቅጽል ከምዝመረጹ
ተሓቢሩ።
ኣብ ደቡብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ
ብእኩባት ደሴታት ዝቘመት ኒው-ካለዶኒያ
ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ፈረንሳ ካብ
ዝጸንሓ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ኮይና ክሳብ
ሕጂ ናጻ ከይወጸት ዝጸንሐት እያ።
ንሓያሎ ዓመታት ረፈረንደም
ክካየድ ብዝጽውዑ ፖለቲካዊ ሓይልታት
ምድላዋት ክትገብር ዝጸንሐት ኒው
ካለዶኒያ፡ ዝበዝሕ ህዝባ ካብ ፈረንሳ ናጻ
ናይ ምውጻእ ዕድል ነጺጉ ኣብ ትሕቲ’ታ
ኤውሮጳዊት ሃገር ክቕጽል ከምዝወሰነ
ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብቲ ረፈረንደም፡ ሰማኒያ ሚእታዊት
ካብ ምዝጉባት ኣድመጽቲ ከም እተሳተፉን

ካብኣቶም ኣስታት 57 ሚእታዊት ናጽነት
ከም ዝነጸጉን ተፈሊጡ ኣሎ። ፕረዚደንት
ፈረንሳ ኢማንወል ማክሮን ህዝቢ እታ
ደሴት ምስ ፈረንሳ ክቕጽል ምውሳኑ
መርኣያ ናይቲ ኣብ ፈረንሳን ክብርታታን
ዘለዎ ምትእምማን ምዃኑ ገሊጹ።
እታ ደሴት ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ናጻ
ወጺኣ እንተትኸውን ነይራ፡ “ኣብቲ ሓያላት
ሃገራት ዓለም ዝጠማመታሉ ዘለዋ
ደቡባዊ ፓስፊክ፡ ፈረንሳ መርገጽ
እግሪ ምሰኣነት ነይራ” ብምባል
ወሃብቲ ርእይቶ ይገልጹ።
ኣብታ ደሴት ካብ ዝቕመጥ
ህዝቢ፡ ኣብ መንጎ እቶም
ናጽነት ዝደልዩ ደቀባት ‘ካናክ’ን
ምስ ፈረንሳ ምቕጻል ዝድግፉ
ኤወሮጳዊ መበቈል ዘለዎም
ማሕበረሰባትን ንሓያሎ ዓመታት
ዝወሰደ ምትህልላኽ ጸኒሑ እዩ።
እታ ደሴት ብዘይካ እቲ ካብ
ፈረንሳ ዓመታዊ እትረኽቦ 1.3
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ጎደና ናቕፋ ቁ.33፡ ጥቃ እንዳ ኣልፋ
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ቢልዮን ዶላር ድጎማ፡ ካብ ዕደና ኒከል
እውን ልዑል ኣታዊ ትረክብ። ኣብ ምሉእ
ዓለም ካብ ዝርከብ ሃብቲ ማዕድን ኒከል
እቲ ርብዒ ኣብኣ ከም ዝርከባ ምንጭታት
ይሕብሩ። እቲ ዕድና ብሓደ ናይ ፈረንሳ
ትካል ተገቢቱ ከምዘሎ’ውን ይፍለጥ።
ብዘይካ’ዚ እታ ሃገር ካብ ቱሪዝም ብርኩት
እቶት ከም እትረክብ ተገሊጹ ኣሎ።
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