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ገጽ 4
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ገጽ 7

ገጽ 9

ሓድሽ ኤለክትሮኒካዊ ባጤራ...

ማዶት ጫፍ ደረት ...

መዝሙር ሕልፎት ፈንቅል

ሰብን መድሓንቱን

ኤርትራ፡ ኣብ ካሜሩን ተዀሊዓ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ምስ ወራስ ዓራት ኣቡዳቢ ኣብ
ምድንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድና ዘትዩ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ምስ ወራስ ዓራት ኣቡዳቢን
ምክትል ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት
ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሼኽ
መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልናህያን፡
ኣብ
ምድንፋዕ
ሕውነታዊ
ሽርክነታዊ ዝምድና ኤርትራን
ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዘተኰረ
ዘተ ኣካዪዱ።
ኣብቲ ትማሊ 6 ለካቲት ኣብ
ከተማ ኣቡዳቢ ዝተኻየደ ርክብ፡
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ሼኽ
መሓመድን፡ ኣብ ገስጋስ ናይቲ
ዝምድናን ንምምዕባሉ ኣብ መጻኢ
ክካየድ ዘለዎ ጻዕሪን፡ ከምኡ እውን
ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት
ኣልዒሎም ብሰፊሑ ተመያዪጦም።

ሳዋ - 1379 ኣባላት ሃ/ኣገልግሎት ተመሃሮ ስነ-ኪነት ተመሪቖም
ኣባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ዝኾኑ፡ 635 ደቂ-ኣንስትዮ
ዝርከባኦም 1379 ተመሃሮ ሸውዓተ
ኣብያተ-ትምህርቲ ስነ-ኪነት፡ ንሽዱሽተ
ኣዋርሕ ዝቐሰሙዎ ወተሃደራውን
ፖለቲካውን ትምህርቲ ዛዚሞም፡ ብ5
ለካቲት ተመሪቖም።
ኣብቲ፡ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ
ምክልኻል ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡
ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብሪጋደር ጀነራል
ተኽለ ክፍላይ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ላዕለዎት
ኣዘዝቲ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ
ኣገልግሎትን ዝተረኽቡሉ - ኣብ ሳዋ
ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ ተመረቕቲ - ብክልሰሓሳብን ግብርን ንዝቐሰሙዎ ስልትን
ጥበብን ዘንጸባርቕ ምርእቲ ኣቕሪቦም።
ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ ዕላማ
ናይ’ቲ ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር
ንምህናጽን ብኹለንትናኦም ብቑዓት
መንእሰያት ንምዅስኳስን ዝካየድ ዘሎ
ጻዕሪን ወፍሪን ድሕሪ ምግላጽ፡ “ሃገር፡
ሓደ ወለዶ ዝሃንጻ - እቲ ድሕሪኡ
ዝመጽእ ወለዶ ድማ ተዛንዩ ዘዕርፈላ
ኣይኮነትን” ብምባል፡ ነፍሲ-ወከፍ ወለዶ

ስ/
ሙ
ሴ
ኪ
ዳ
ነ

ሰሪሑን ጽዒሩን ንድሕሪኡ ዘሎ ወለዶ
ከሰጋግራ፡ ምርጫ ዘይኮነ ዜግነታዊ ግዴታ
ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ሓጺር ጸብጻብ ተመረቕቲ ዘቕረበ
ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት
ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ድማ፡ ሰልጠንቲ -

ኣብ ትስፉው ናይ ሰላም ግዜ ይምረቑ
ብምህላዎም፡ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም
ኣንጸባራቒ ዓወት ከመዝግቡ ትጽቢት
ከም ዝግበረሎም ኣዘኻኺሩ። ኣብ’ቲ
ብዓይነት ይኹን ብግዜ በዳሂ ዝነበረ
ስልጠና፡ ደቂ-ኣንስትዮ ንዘርኣያኦ ሓቦን

ኒሕን ድማ ሞጒሱ።
ተመረቕቲ፡ ነቲ ዕለት ዘንጸባርቕ ባህላዊ
መሰናድኦን ምስሊ ሳዋ ዘርኢ ቅዲ ሑጻን
ንምርኢት ብምቕራብ፡ ብረዚን ዋጋ
ዝተረኽበት ሃገር ንምልማዓን ንምዕቃባን
ድሉዋት ምዃኖም ብቃለ-ማሕላ

ኣረጋጊጾም።
ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ብኣካላዊ
ብቕዓት፡ ጨመተ ተዅሲ፡ ወተሃደራዊ
ድስፕሊንን ስነ-ምግባርን፡ ከምኡ’ውን ናይ
ስልቲ ጥበባት ጸብለልታ ዘርኣዩ ሰልጠንቲ፡
ኣሰልጠንትን ኣሃዱታትን ተሸሊሞም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ፈንቅል - ኣብ ባጽዕ ወፈራታት ጽሬት ተኻዪዱ

ብምኽንያት ጽምብል መበል 29 ዓመት
ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ከባቢታት ከተማ ባጽዕ፡ ኮም ዝመርሖ ሰፊሕ
ወፈራታት ጽሬት ተኻዪዱ።
እቲ ብማሽነሪታት ዝተደገፈ ዕማም፡ ኣብ
ከባቢታት ጥዋለት፡ ውሽጢ ባጽዕ፡ ዕዳጋ፡
ኩትምያ፡ ግራር፡ ካምቦ ማርታ፡ ሕጥምሎ፡
እምኩሉን ገማግም ባሕርን ከምእተኻየደ
ዝሓበረ - ኣብ ምምሕዳር’ታ ከተማ ሓላፊ
ኣሃዱ ሕግን ስርዓትን ኣቶ የማነ ፍስሃጼን፡
ነበርቲ ብሓፈሻ፡ ሰራሕተኛታት ትካላት
መንግስቲ፡ ኩባንያታት ህንጻን ልምዓትን፡
ከምኡ’ውን ሃገራውያን ማሕበራት ንዘርኣዩዎ
ንጡፉ ተሳትፎ ንኢዱ።
ኣቶ የማነ፡ ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ
ኣጋጣሚታት ጥራይ ከይተሓጽረ፡ ከም
ባህሊ ተኣታትዩ ወትሩ ክስራሓሉ ከምዝግባእ
ብምዝኽኻር፡ ህዝቢ ነቲ ጽምብል ንምምዕራግን
ኣጋይሹ ንምቕባልን ንምእንጋድን ተሳትፎኡ
ከምዘዕዝዝ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ።
መበል 29 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡
“ፈንቅል፡ ትእምርቲ ረዚን ታሪኽ’’ ብዝብል
ቴማ፡ ካብ 8 ክሳብ 10 ለካቲት ክካየድ እዩ።

ስ/
ኢ
ብ
ራ
ሂ
ም
ዑ
መ
ር

ገዲም ተጋዳላይ በረኸት ተኽለ ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ በረኸት
ተኽለ
ተኽለሚካኤል፡
ብዝሓደሮ ሕማም ትማሊ 6
ለካቲት ኣብ መበል 71 ዓመት
ዕድመኡ ተሰዊኡ።
ኣብ ወርሒ ለካቲት
1973 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ
ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ
ዝተሰለፈ ተጋዳላይ በረኸት
ተኽለ፡ ፈለማ ኣብ ተዋጋኢ
ሰራዊት፡ ካብ 1985 ክሳብ
ዕለተ ናጽነት ኣብ ጨንፈር
ስርሓት ጽርግያ፡ ድሕሪ ናጽነት
ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ድማ
ኣብ ኩባንያ ብድሆ ሓፈሻዊ
ህንጸት ተመዲቡ፡ ንህዝቡን ሃገሩን ብልዑል ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ስዉእ በረኸት ተኽለ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሽድሽተ ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ሎሚ ሓሙስ 7 ለካቲት ሰዓት 4፡00 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ መካነመቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም’ዩ።
ኩባንያ ብድሆ ሓፈሻዊ ህንጸት፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ በረኸት ተኽለ
ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መሳርሕቱን መቓልስቱን “ጽንዓት
ይሃብኩም” ይብል።

ኣመሓዳሪ ን/ዞ ከርከበት ምስ ነበርቲ ኣማላይት ዘትዩ
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ከርከበት ኣቶ
ዓብደልከሪም እድሪስ፡ ምስ ነበርቲ
ምምሕዳር ከባቢ ኣማላይት፡ ኣብ ትግባረ
መደባት ልምዓትን ኮማዊ ተሳትፎን
ዝቐንዐ ርክብ ኣካዪዱ።
ኣብ ዞባና ብዛዕባ መጺኡ ዘሎ ሓድሽ
ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ምዕባለታት
ዝምልከት መብርሂ ዝሃበ ኣቶ ዓብደልከሪም፡

ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ሊድያ ስልጣን

ምስ ፖሊስ ዝገብሮ ምትሕብባር ከዕዝዝ
ተላብዩ።
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣማላይት
ብወገኖም፡ ከም’ዚ ዓይነት ርክባት፡
ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተ-ሰብ ዘዕቢ
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ዝውጠኑ መደባት
ብኣድማዕነት ንምትግባር ብዝለዓለ
ክሰርሑ ዘለዎም ድሉውነት ኣረጋጊጾም።

ፕረዚደንት ሃማደአ ንደቂ-ኣንስትዮ ኣቑርደት ሰሚናር ኣካዪዳ
ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ
ኤርትራ፡ ውዳበታቱ ኣሐዪሉ ትግባረ
መደባት ልምዓት ንምርግጋጽ ይሰርሕ
ከምዘሎ፡ ፕረዚደንት’ቲ ማሕበር
ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ኣብ
ኣቑርደት ንነበርቲን ሰራሕተኛታትን
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዝገበረቶ ሰሚናር
ገሊጻ።
ሃማደኤ - ቃልሲ ደቂ-ኣንስትዮ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

እቲ ኩነታት - መደባት ልምዓት
ብኣድማዕነት ንምትግባር ዕድል ዝፈጥር
ስለዝኾነ፡ ህዝቢ ጥርናፈኡን ውዳበታቱን
ኣሐዪሉ ተሳትፎኡ ከዕዝዝ ጸዊዑ።
ሓላፊ መርመራ ገበን ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡
ኣቶ መሓመድ ዓብደላ፡ ቀንዲ ሕመረት
ምዕባለ ውሑስ ጸጥታ ብምዃኑ፡ ሕብረተሰብ ኣብ ምርግጋጽ ጸጥታ ከባቢኡ

ንኣግእዞን ማዕርነትን ናይ ወለዶታት
ቃልሲ ምዃኑ ብምግንዛብ፡ ሓድሽ
ተካኢ
ወለዶ
ደቂ-ኣንስትዮ
ብምዂስኳስ፡ ቅያ ምርግጋጽ ናጽነትን
ምውሓስ ልኡላውነትን ኣብ ልምዓት
ንምድጋሙ፡ ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን
ምድንፋዕ ውዳበታትን ኣተኲሩ ኣብ
ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪታት፡ ምምሕዳራት፡
መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን

ሎሚ ኣብ ERI-TV
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መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ፍሉይ መደብ
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ዶክመንታሪ
ልዝብ መንእሰያት
ናትራን
ሳይዳ
ፊዮሪና
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን (58)
ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ

ተራኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺራ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቑርደት
ኣቶ ኢሳቕ ጥዑም፡ ንኣገዳስነት
ናይ’ቲ እዋናዊ ሰሚናር ብምጥቃስ፡
ምምሕዳሩ መደባት ሃማደኤ ንምዕዋት
ብዕቱብ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ተሳተፍቲ፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ
ሰሚናር ክሳብ ደረጃ ምምሕዳራት
ከባቢ ክወርድ ተላብየን።

ደቀምሓረ - ምርጫ
ሽማግለታት ዕርቂ
ይካየድ ኣሎ
ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡ ካብ 30
ጥሪ ጀሚሩ፡ 18 ምምሕዳራት ከባቢ
ኣብ ዝውክላ 7 መጋባእያታት ኮማዊ
ኣብያተ-ፍርዲ ዘገልግሉ - ሽማግለ
ዕርቂ ንምምራጽ፡ ምርጫታት
ይካየድ ኣሎ።
ብመሰረት’ቲ መደብ፡ ኣብ ወቐርቲ፡
ጋዴንን ኮርባርያን ምርጫታት
ከም እተኻየደን፡ 7 ደቂ-ኣንስትዮ
ዝርከባኦም 15 ሽማግለ ዕርቂ
ከምእተመርጹን፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ
ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ የማነ ኣበራ
ሓቢሩ።
እተን ዝተረፋ 4 መጋባእያታት
ድማ፡ ክሳብ ጽባሕ 8 ለካቲት ኣብ
ዘሎ ግዜ ምርጫ ከምዘካይዳ፡ እቲ
ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሃይለ ዳኒኤል
ክንዲ ክልተ ሲሶ ናይ’ቲ ኣብ ኒውዮርክ
ዝርከብ ማንሃታን ዝተባሃለ ቦታ ዝኸውን
ግፍሒ ዘለዎን፡ ኣስታት 300 ሜትር
ድማ ዝቑመቱን ጓንጓ ወይ ጉርጓሕ ኣብ
ትሕቲ ናይቲ ኣብ ምዕራባዊ ኣንታርቲካ
ዝርከብ ‘ትዋይትስ ግለሲየር (Thwaites
Glacier)’ ዝበሃል ቦታ ከም ዘሎ፡ እዚ ድማ
ኣብቲ ከባቢታት ዝርከብ በረድ ይመክኽን
ይጠፍእን ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ፡ ብናሳ
ኣብ ዝተመርሐ ምርምር ኣተኲሩ ዝወጸ
መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣመልኪቱ።
እቶም ነቲ መጽናዕቲታት ዘካየዱ
ተመራመርቲ ከም ዝገልጹዎ፡ ኣብ
ትዋትይስ፣ ኣብ መንጎ በረድን ከውሒ
ምንጻፍን ከፋት ማያት ውቅያኖሳት
እናሓለፈ ዝፈጠሮ ሃጓፍ ቦታ ክህሉ ከም
ዝኽእል ክጥርጥሩ እኳ እንተጸንሑ፡
ክንዲ’ቲ ዝረኸቡዎ ዓቐን ዘለዎ ከፋት
ግን ከም ዘይተጸበዩ እዮም ዝሕብሩ። እቲ
ተፈጢሩ ዝጸንሖም ጓንጓ ኣስታት 14
ቢልዮን ቶን በረድ ክሕዝ ዝኽእል ኰይኑ
ዝበዝሕ ክፋሉ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ
ሰለስተ ዓመታት ከም ዝመኸኸ እዮም
እቶም ተመራመርቲ ዝገልጹ።
እቲ ጓንጓ ክርከብ ዝተኻእለ፡ ድሕሪ ናሳ
ዘማዕበላ ንበረድ ኣሕሊፋ ንብትሕቲኡ ዘሎ
ነገር ከተርእይ ትኽእል ራዳር ገይሮም ካብ
መጀመርያ 2010 ምርምራቶም ከካይዱ
ድሕሪ ምጅማሮም እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ እቶም
ተመራመርቲ መደበረን ኣብ ጥልያንን
ጀርመንን ዝዀና ራዳራት ዝተኣከበ
ሓበሬታታት ወይ ዳታ እውን ከም
እተጠቕሙ ተፈሊጡ ኣሎ።

ሓጸርቲ ዜናታት ሳይ-ቴክ . .
# ኣብ ማክስ ፕላንክ ኢንስቲትዩት
ዝመደበሮም ስነ-ፍልጠኛታት፡ ነቲ
ብሓሳብ ሽሮይዲንገር ዝፍለጥ ክፋል ናይ
ኳንተም ፊዚክስ ክበጽሑዎ ከም ዝቐረቡ
ተገሊጹ።
# ኣብ ‘JILA’ ዝመደበሮም ክኢላታት
ዓውዲ ፊዚክስ፡ ናይ 60 ኣቶማት ናይ
ካርቦን ዓቐን ጸዓት ክፈልጡ ከም ዝኸኣሉ
ተሓቢሩ።
# ተመራመርቲ ስነ-ከዋኽብቲ፡ ኣብ
ኣድማስ ምርጻም ናይ ክልተ ፕላነታት
ከም እተዓዘቡ ሓቢሮም። ብሰንኪ’ቲ
ምርጻም ኣብ ከባቢ’ቲ ካብ ስርዓተ ጸሓይና
ኣዝዩ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ካልእ ስርዓት
ዘጋጠመ ምርጻም ድማ፡ ካልእ ባይረን
ብዝተባህለ ማዕድን ዝዘቕበበት ፕላነት
ክፈጥር ከም ዝኸኣለ ገሊጾም ኣለዉ።

ኣብ ትሕቲ ኣንታርቲካዊ ውቅያኖስ ዓቢይ ጓንጓ ተረኺቡ
ከውሒ-በረድ
ትዋይትስ ክንዲ’ታ
ኣብ
ሕቡራት
መንግስቲታት
ኣመሪካ እትርከብ
ክፍለ-ሃገር ፍሎሪዳ
ዝበጽሕ ስፍሓት
ከም ዘለዎ እዩ
ዝንገር።
ካብቲ
ኣብዚ
ሕጂ
እዋን ዝርአ ዘሎ
ምውሳኽ መጠን
ጽፍሒ ባሕሪ ድማ
ንኣስታት ኣርባዕተ
ሚእታዊት ብሰንኪ
ምምካኽ’ዚ ከውሒበረድ ከም ዝዀነ
እዩ ዝሕበር። ብጠቕላላ እቲ ከውሒበረድ እንተመኺኹ ድማ ኣብ ምሉእ

ዝኽእል እዩ። ኩሉ ኣብ
ኣንታርቲካ ዝርከብ በረድ
እንተመኺኹ ድማ ጽፍሒ
ባሕሪ ካብ ዘለዎ ብ 2.4
ሜትር ክውስኽ ምዃኑ
ኣቐዲሞም ኣብ ዝተኻየዱ
መጽናዕቲታት
ክጥቀስ
ጸኒሑ እዩ።
ከውሒ-በረድ ትዋይትስ
እቲ ብቐሊሉ ክብጻሕ
ዘይክእል ቦታታት ናይ
ዓለምና
ምዃኑ እዩ

ዓለም ዘሎ መጠን ማይ ውቅያኖሳት
ብኣስታት 65 ሰንቲ ሜትር ክውስኽ ከም

ዝንገረሉ። እንተዀነ ምስ
ምርቓቕ ቴክኖሎጂ ኣብ
ቀረባ እዋን ተመራመርቲ
ብዘይጸገም
ክበጽሑዎ
ምዃኖም እዩ ዝግለጽ።
ምንጪ፦ scitechdaily.com

ሓድሽ ኤለክትሮኒካዊ ባጤራ ማዕቢሉ
ኣብ ኤም.ኣይ.ቲ ዝመደበሮም ተመራመርቲ፡
ሓድሽ ዓይነት ክሪፕቶካረንሲ ወይ ኤለክትሮኒካዊ
ባጤራ ከም ዘማዕበሉ ሓቢሮም። እቲ ምስዞም
ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለዉ
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክሪፕቶካረንሲ ክነጻጸር
እንከሎ፡ ኣዝዩ ዝቐልጠፈን ዝበለጸን ምዃኑ
እዮም ወሲኾም ዝሕብሩ።
ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለዉ ከም በዓል
ቢትኮይን ዝኣመሰሉ ናይ ኢንተርነት ባጤራታት፡
ምስ ንድፊ መራኸቢ ስርዓታት ዝተተሓሓዘን
ሓደ ቀዋሚ መአከቢ ናይ ኩሉ ዳታ ዘይብሉን
ምዃኑ ይፍለጥ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝካየድ ናይ
ሕሳብ ምልውዋጥ ድማ፡ ኣብ ናይ ነፍሲ-ወከፍ
ተጠቃሚ ኮምፕዩተር ከም ዝተሓዝ ይኸውን።
እዚ ከኣ ከም በዓል ቢትኮይንን ካልኦትን
ዝኣመሰሉ ክሪፕቶካረንሲታት፡ ብውልቃውያን
ይዅና ብመንግስታውያን ትካላት ዘይውነን
ባጤራ ይገብሮ።
እንተዀነ፡ እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ናይ
ኢንተርነት ባጤራታት ወይ ኤለክትሮኒካዊ
ባጤራ፡ ንዓማዊሉ ኣዝዩ ኣሰልቻዊን ቦታ
ዝውድእን እዩ ኰይኑ ጸኒሑ። እዚ ከኣ ብቐንዱ
ሓደ ማእከላይ ቦታ
ስለ ዘይብሉ ዝመጸ
ምዃኑ እዩ ዝሕበር።
ምኽንያቱ፡ ሓደ ሓድሽ
ብቢትኮይን ወይ ካልእ
ዓይነት ኤለክትሮኒካዊ
ባጤራ ክጥቀም ዝደሊ
ሰብ
መጀመርያ
ክምዝገብ እንከሎ፡ ዳርጋ
ኣብ ምሉእ ዓለም ናይ
ዘለዉ ተጠቀምቲ’ቲ
ክሪፕቶካረንሲ
ዳታ
ዳውንሎድ
ክገብር ኣለዎ። እዚ
ኣሰራርሓ’ዚ
ጽፈት
ዘለዎ’ኳ
እንተዀነ፡
ሓደ ዕድጊ ብኸምኡ
ንኸተካይድ እትኸስሮ

ግዜ ግን ቀሊል ከም ዘይኰነ እዮም ተጠቀምቱ
ዝገልጹ።
እዚ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ኣብ ዝካየድ “ነትዎርክ
አንድ ዲስትሪብዩትድ ሲስተም ሰክዩሪቲ”
ዝተባህለ ሲምፖዚዩም ዝቐርብ ብተመራመርቲ
ኤም.ኣይ.ቲ ዝተሰርሐ ሓድሽ ኤለክትሮኒካዊ
ባጤራ ድማ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጸገማት
ዝፈትሕ ከም ዝዀነ እዩ ዝግለጽ። እቲ ሓድሽ
ክሪፕቶካረንሲ፡ ንተጠቀምቲ ንገለ ክፋል ካብቲ
ዳታ ዳውንሎድ ንኽገብሩ ጥራይ ዘኽእል
ኰይኑ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ። ኣብ ርእሲኡ ድማ
ዋና ዘይብሉ ጥርሑ ሕሳባት ቦታ ንኸይሕዙ
ብምድምሳስ ነቶም በቲ ባጤራ ዕድጊ ዘካይዱ
ድማ ብናይ መወዳእታ ዝገበሩዎ ዕድጊታት
ጥራይ መንነቶ ከረጋግጽ ዝኽእል እዩ። እዚ
ከኣ ነቲ ሓድሽ ክሪፕቶካረንሲ ኣብ ኣሰራርሓኡ
ላዕለዋይ ኢድ ንኽህልዎ ዘኽእል እዩ።
እቶም ተመራመርቲ ኣብ ዘካየዱዎ
መጽናዕቲታት፡ እቲ ንሶም ዘዳለዉዎ
ኤለክትሮኒካዊ ባጤራ ዝወስዶ ባንድ-ዊድዝ
ምስ ናይ ቢትኮይን ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት
99 ሚእታዊት ዝተሓተ ኪኸውን እንከሎ፡ ምስ

ካልእ ኤተርዩም ዝተባህለ ኣብዚ ሕጂ እዋን
ሓደ ካብቶም ዝጸፈፉን ዝበለጹን ክሪፕቶካረንሲ
ምስ ኣነጻጸሩዎ ድማ ብኣስታት 90 ሚእታዊት
ዝተሓተ ኰይኑ ረኺቦሞ ኣለዉ። እዚ ሓድሽ
ኤለክትሮኒካዊ ባጤራ ውሕስነቱ ዘተኣማምን
ከም ዝዀነ እዮም እቶም ተመራመርቲ
ዝሕብሩ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ካልኦት
ክሪፕቶካረንሲታት ዘሎ ተሪር ሓለዋ ኣብዚ
ሓድሽ እውን ስለ ዘለዎ እዩ።
ነፍሲ-ወከፍ ኣብ ሓደ ክሪፕቶካረንሲ ዝካየዱ
ናይ ንግድ ስረሓት ወይ ምንቅስቓሳት’ቲ ባጤራ
በብግዚኦም እናተመዝገቡ ዝተፈላለዩ መርበብ
ወይ ሰንሰለት ናይ ዳታ ይፈጥሩ። ኩሎም ድማ
ብሃሽ ዝፍለጥ ፍሉጥ ብዝሒ ናይ ቁጽሪታትን
ፊደላትን ከም ነናቶም መፍለጢ ኣስማት
ይወሃቦም። ሓድሽ ዝካየድ ምንቅስቓሳት
ድማ ኣብቲ ዝጸንሐ መርበብ ብመልክዕ ሃሽ
እናተመዝገበ ይኸይድ ማለት እዩ። እዚ ከኣ
ንሓደ በቲ ክሪፕቶካረንሲ ክጥቀም ዝደሊ
ሓድሽ ዓሚል ነቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ መርበብ
ናይ ዳታ ብምሉኡ ዳውንሎድ ክገብሮ ግድን
ይኸውን። ካብ ቅድም ተጠቃሚ እንተዄንካ
ድማ ነቲ ዳታ ኣብ ዝተወሰነ እዋን
ከተሐድሶ ይግባእ። ዝሓለፈ ዓመት
ኣብ ቢትኮይን ኣካውንት ከተውጽእ
ወይ
ተጠቃማይ
ክትከውን
እንተዄንካ ናይ ኣስታት 150
ጊጋባይት ዝበጽሕ ዳታ ዳውንሎድ
ክትገብር ትግደድ። እዚ ከኣ ነቲ
ልዕሊ 22 ሚልዮን ተጠቀምቲ’ቲ
ባጤራ ጸገም ክፈጥር ከም ዝጀመረ
እዩ ዝሕበር።
እቶም ተመራመርቲ ከኣ፡
እዚ ጸገም’ዚ ኣብዚ ሓድሽ
ዘማዕበሉዎ ኤለክትሮኒካዊ ባጤራ
ከም ዘይህሉን፡ ኣዝዮም ብዙሓት
ተጠቀምቲ ክህልዉዎ ጸገም ከም
ዘይብሉን እዮም ዝገልጹ።
ምንጪ፦ scitechdaily.com
፠፠፠፠፠

ሓዳስ
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ጸጋታት ባሕሪ
ፊልሞን ተወልደ
ንኣስታት 1350 ኪ.ሜ ዝዝርጋሕ
- ብባህርያዊ ጸጋታት ሃብታም ዝኾነ
ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ፡ ብዘይካ’ቲ
ዘለዎ ስፍሓት፡ እተን ኣብ ማእከሉ
ዘንሳፍፋ ደሴታት’ውን ተወሳኺ ግርማ
ከምዝደረባሉ ይፍለጥ። እዘን ልዕሊ
350 ዝኾና ደሴታት፡ ከም ደሴታት
ኣበጋግሳአንን
ኣመሰራርታአንን
ዝተፈላለየ ምዃኑ፡ ክኢላታት ናይ’ዚ
ዓውዲ የረድኡ።
ገሊአን ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ
ምድርን ካልእን ዝፍጠር ምንሽርታት፡
ገለ ክፋል ምድሪ ካብተን ክፍሊ
ዓለማት ተፈንጪለን ደሴታት ዝኾና
ኮይነን፡ በቲ ዘለወን ክፍሊ ዓለማዊ
ኣርከን - ማለት (ኮንቲነንታል ሸልፍ)
ግን፡ ምስ መሬት ዝተላገባ ወይ ኣብኡ
ዝተሰረታ እየን። እተን ዝተረፋ ድማ፡
ምስ መሬት ዝኾነ ርክብ ዘይብለን
እየን። ገለ ካብቲ ብዙሕ እዘን ከምዚአን
ዓይነት ደሴታት መበገሲ ኣቃውማአን፡
እሳተ-ጎመራዊ ግንፋለ ካብ መዓምቝ
ባሕሪ ክሳብ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ እዩ።
ገለ ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ትሕተባሕሪ መሬት ብዝፍጠር ረጽሚ ኮይኑ፡
ክሳብ ዓበይቲ ጎቦታት ናይ ምፍጣር
ተኽእሎ ከምዘለዎ ይፍለጥ።
በዚ ኣገባብ ዝተፈጥራ ደሴታት
ዝውናናኦ
ዓይነት
መሬት፡
ብምንቅስቓስ ማዕበላትን ኣብቲ ማይ
ዝርከቡ ትሕዝቶ ማዕድናትን ካልኦት
ተፈጥሮኣውያን ባህርያትን ድማ፡
ህይወታዊ ብዙሕነታት ይፈላለ።
ንሎሚ እምበኣር፡ ንሓንቲ ካብተን
ብምፍንታት ገለ ክፋል መሬት
ካብ ገማግም ባሕሪ ዝቖማ ደሴታት
ከነላልየኩም። ብማዕዶ ክትርእያ
እንከለኻ ኣብ ባሕሪ ዝተጸጥሐ ጻዕዳ
ዓለባ እያ ትመስል። ብግዜ መዓልቲ
እናቀረብካያ ምስ መጻእካ እውን፡ እቲ
ኣብ ዝባና ዝርከብ ውጹእ ጻዕዳ ሑጻ
ነጸብራቕ ወሲኹ - ነዚ ባሕርስ መን
ሰለሞ ዘብል ሓሳባት ዝቀላቐሎ ሰብ
ኣይሰኣንን።
እዛ ደሴት፡ ናብ ወደብ ምጽዋዕ
ኣብ ዘእቱ ናይ ዓበይቲ መራኽብ
ንመጐዓዝያ ዝጥቀማሉ መትረብ
ዝቐረበት ብምዃና፡ ዓቢ ናይ መሓበሪ
መብራህቲ ግምቢ ተተኺሉላ ይርከብ።
እዚ ግምቢ‘ዚ ነቲ ዘለዋ ማራኺ ጽባቐ
ክትቋደስ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ እትጽውዕ
ተኣምራታዊት ደሴት የምስላ - ደሴት
ማዶት።
ደሴት ማዶት፡ ካብ ምጽዋዕ ብሸነኽ
ደቡባዊ ምብራቕ 22 ማይል ርሒቓ
ትርከብ። እዛ ምስታ ብዕብየታ ኣብ
ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ዝርከባ
ደሴታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትርከብ
ደሴት ደሴ፡ ናይ ሓሙሽተ ማይል
ተፈንቲታ ትርከብ።
ማዶት ኣብዚ ሕጂ እዋን 4 ሄክታር
ዝበጽሕ ስፍሓት ኣለዋ። ነዛ ደሴት
ብቐረባ ዝፈልጡዋን ኣቐዲሞም ኣብዛ
ደሴት ዝበጽሑን ሰባት ከምዝገልጹዎ፡
ካብዚ ሕጂ ዘለዋ ንላዕሊ ስፍሓት
ከምዝነበራ ይገልጹ። መሬታ ሑጻ
ብምዃኑ ግን፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ብማዕበል እናተሸራረፈት ትጥሕል
ከምዘላ ይፍለጥ። እቲ ዝለዓለ ብራኸ
ናይ‘ዛ ደሴት 0.5 ሜትሮ ጥራይ ካብ

ማዶት ጫፍ ደረት ትርኢት ጽባቐ
ጽፍሒ ባሕሪ እዩ። እዚ ድማ፡ ኣብ
ዓለም ምስ ዝርአ ዘሎ ምውሳኽ ጽፍሒ
ባሕሪ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ህላውነተን ኣብ
ምልክት ሕቶ ኣትየን ዝርከባ ደሴታት
ናይዛ ፕላኔት የቑጽራ።
እዛ ንእሽቶ ግን ከኣ ኮሊልካያ
ዘይትጽገብ ደሴት፡ ብዘይካ’ቲ ኣብኣ
ወሪድካ እተስተማቕሮ ሃብታም
ደጊኣ፡ ንውሽጣዊ ጸጋታታ ክትድህስስ
ንውሽጢ ባሕሪ ምስ እትንቆት
ኣብ ከርሳ እትረኽቦም ሂወታዊያን
ፍጡራት፡ ገለ ብዕስለን ብውልቅን ካብ
ናብ እንከንሸራትቱ፡ ገለ ድማ ጽባቐኦም
ንከርእዩ
ብፍሽኽታ
ዘንጸባርቑ
ዝመስሉኻ ዘይንቀሳቐሱ ሂወታዊያን
ባሕሪ ምስ ተቐበሉኻ፡ ትሕተ-ባሕራዊ
ጽባቐኣ ሽዑ ንሽዑ ይስወጠካ።
ተረርትን ልምሉማትን ዕንባባታት
ባሕሪ፡ ነዛ ደሴት ተቐባቢሎም ብኹሉ
ሸነኻታ ኣካቢቦምዋ ካብ ዝርከቡ
ሂወታዊያን እዮም። ከም ፋቪያ፡
ፋቪያይተስ፡ ኣክሮፖራ፡ ስታይሎፖራ፡
ኢኪኖፖራ ፖራይተስን፡ ገለ ካብቶም
ብብዝሒ ዝርከቡ ተረርቲ ዓሌታት
ዕንበባታት ባሕሪ እዮም። እዞም
ዕንበባታት ባሕሪ፡ ሓደ ካብቲ ሓደ
ዝተፈላለየ ቅርጺ’ውን ይውንኑ።
እዚኦም ኣብ ነንሕሕዶምን ምስ ከም
ሰፍነግ ባሕሪ፡ ሲ-ኣኔሞን ካልኦት
ዓጻማትን ዘይዓጻማትን ህይወታውያን
ባሕሪን ዝፈጥሩዎ ውህደት፡ ከም ፍሉይ
ብልሓት ዝፈሰሶ ናይ ቅብኣ ምርኢት
እዮም። ብዘይካ‘ዚ እዞም ተረርቲ
ዕንባባታት ኣብ መንጎ ጨናፍራቶምን፡
ዝፈጥሩዎ በዓትታትን ሰፈርን መፋረዪ
ቦታን ብዙሓት ሂወታውያን ካብ
ዝገብሮም ረቛሒ እዩ።
ደሴት ማዶት፡ ኣብዞም ዕንበባታት
ባሕሪ ብዝምገቡን ከም መንበሪ
ዝጥቀሙሉን ካልኦት መግቦም
ንምምእራር ናብዚ ቦታ ዝግስግሱ
ዓሳታት ብብዝሒ ዝርከቡዋ ደሴት
እያ። እዞም ዝተፈላለዩ ዓሌት ዓሳታት
ንትሕተ-ማያዊ መልክዕ ማዶት
ንምኹላዕ ዝተኣከቡ እንክመስሉ፡ ገለ
ብፍጥነት ክወናጨፉ ገሊኦም ድማ
ብህድኣት ነቲ ንጹህ መንቅብ ዘይብሉ
ዘይተበከለ ማያታ ንምስትምቓር
ሸነን ክብሉ ምርኣይ ልሙድ እዩ።
ንቑታ ኣብ እተካይደሉ ግዜ፡ ዙርያኻ
ብሕብሮምን ጽባቐኦምን ንዓይንኻ
ሕውዝውዝ ብዘብሉ ህይወታዊያን ስለ
ዝበሓት፡ ኣድናቖትካ ከይወዳእካ ናብ
ጃልባኻ ከም እትምለስ መብዛሕትኦም
ናይ ጥልቃ ክኢላታት ይሰማምዑሉ።
ዕንበባታት ባሕሪ‘ዛ ደሴት፡ ኣብ ዙርያ
ማዶት ከይተሓጽረ ንሸነኽ ደቡብ
እውን ክሳብ ደሴት ደሴ ከም ዝዝርጋሕ
ይፍለጥ። እዚ ኣብ መንጎ’ዘን ክልተ
ደሴታት ዝርከብ ክሳዕ 15 ኪሎ-ሜተር
ዝዝርጋሕ ሰፈራታት ዕንበባታት ባሕሪ፡
ብንውሓቱ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ
ደረጃ ከም ዝስራዕ ዝተወከስናዮም
መጽናዕታዊ ጽሑፋት ሚኒስትሪ ሃብቲ
ባሕሪ የረጋግጹ።
ጻህያይ ባሕሪ’ውን፡ ኣብ ገለ ዝሞቱ
ዕንበባታትን ኣኻውሕን’ዛ ደሴት
ተላጊቦም ካብ እንረኽቦም ሂወታውያን

ምዃኖም
ይፍለጥ።
ፓዲና፡
ካውለርፓን ግራሲላርያን ድማ ገለ
ኣብዚ ሎሚ እዋን ተመስሪሖም ከም
መግቢ፡ መድሃኒት፡ ኮልጌትን መጣበቒ
ፈሰስትን ካልኦት ኣገልግሎታትን
ዝውዕሉ ዘለዉ ዓሌታት ጻህያይ
ባሕሪ ይጥቀስ። እቶም ኣብ ምዕባይ
ሰፈራታት ዕምበባታት ባሕሪ ኣበርክቶ
ኣለዎም ተባሂሎም ዝጥቀሱ ‘’ክርስቶስ
ኮራላይን’’ ‘’ኣልገን’’ ሃሊመዳን እውን
ብብዝሒ ከም ዝርከቡ ይግለጽ።
ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳዕ ለካቲት
ኣብ ዘሎ ግዜ፡ እቶም ጨዋምነት
መሬታ ተጻዊሮም ናይ ምቕጻል
ዘማዕበሉ ኣትክልቲ ገማግም ባሕሪ
ናብ ለሰ ከምዝቕይሩዋ ይፍለጥ።
እተን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይዛ
ፕላኔት ሳጊመን ዝመጻን፡ ኣብዚ ኣከባቢ
ብቀዋምነት ዝነብራን ኣዕዋፍ እውን
ነታ ደሴት ጽባቐ ኣብ ርእሲ ጽባቐ
ከም ዝወሰኻላ ይግለጽ። ብዘይካ‘ዚ
መንፈስካ ንምሕዳስን ድንቅታት
ተፈጥሮ ንምዕዛብን ኣብዛ ደሴት ዘወር
ኣብ ትብለሉ እዋን፡ እዘን ኣዕዋፍ
ባሕሪ ምስ ማዕበል ባሕሪ ብውህደት
ዝፈጥራኦ ዜማ ንኣእምሮ ሰማዒ ፍሉይ
ጦብላሕታ ከምዝገድፈሉ ኣይዝንጋዕን።
ብራውን ቦቢስ፡ ዓሌታት ጋል፡ ተርን፡
ሄሮን ኦስፕረይን ድማ ካብተን
ብብዝሒ ዝርከባ ኣዕዋፍ ባሕሪ እየን።
ክወልዳሉ ዝመርጻ ቦታ ሑጻ ጥራይ
ብምዃኑ “ተርንስ” ዝበሃላ ኣዕዋፍ
ባሕሪ፡ ካብ ሰነ ክሳዕ ነሓሰ ኣብ ዘሎ
ግዝያት ብብዝሒ ወሊደን ይጸንሓ።
ትሕተ-ባሕራዊ
ህይወታዊ
ብዙሕነት፡ ፍሉይ ክንክንን ተገዳስነትን
እንተዘይ ተኻዪዱሉ፡ ኣብ ሓጺር
ግዜ ዓንዩ ከምዘይነበረ ክኸውን
ግዜ ከምዘይወስደሉ ይፍለጥ። ነዚ
ብምርዳእ እቲ እትውንኖ ግዳማውን
ትሕተ ማያዊን ጽባቐ፡ ብበጻሕቲ ኣዝያ
ተበሃጊት ዝገብራ ማዶት ነቲ ዘለዋ
ባህርያዊ ጸጋታት ከምዘለዎ ከይዓነወ
ንምቕጻል ዘኽእል መጽናዕትታት፡
ብሚኒትሪ ሃብቲ ባሕሪ ተኻዪዱላ እዩ።
ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ምስ ደሴታት ሸኽስዒድን ደሴን ብሓባር ንፍሉይ ናይ
ባሕሪ ሕዛእቲ ከምዝተሓጽያ ይዝከር።
እዘን ሰለስተ ደሴታት ፍሉይ ዝኾነ
ስትራተጂካዊ ምትእስሳር ስለዘለወን፡
እዚ ንድፊ‘ዚ ኣብ ግብሪ ምስ ዝውዕል፡
ኣብ መዳይ ጽላት ቱሪዝምን ምግፋፍ
ዓሳን ኣገዳሲ ቁጠባውን ማሕበራውን
ረብሓ ከምዝህልዎ ናይቲ ዓውዲ
ተመራመርቲ የረድኡ።
ህይወታውያን ፍጡራት፡ ኣብተን
ከም መዕረፍን መፋረይን ዝጥቀሙለን
ደሴታት፡ ዝኾነ ሓድሽ ምንቅስቃስ
ምስ ዝርእዩ፡ ካብቲ ንቡር መስርሕ
ሂወቶም ከሰናኽሎም ከምዝኽእል
ይግለጽ። ስለ’ዚ ንዙረትን ምዝንጋዕን
ናብዘን ብባህርያዊ ተፈጥሮ ዝዘቕበባ
ደሴታትናን ገማግም ባሕርናን ኣብ
እንበጽሓሉ ግዜ፡ ዝኾነ ነዚ መስርሕ
ዝጻባእን ዝርብሽን ተግባራት ካብ ምግባር
ክንቁጠብ ይግበኣና። ብዘይፍቓድ

ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ማዶት ዘወቀቡ ልምሉማት ዕምባባታት ባሕሪ

ንጽባቐ ካብ ቦታ ጽባቐ ብቋንቋ ንቝታ ዝምስክር ዘሎ ተነቋታይ ባሕሪ

ኣብ ማዶት ዝርከቡ ተረርቲ ዕምባባታት ባሕሪ

ደሴት ማዶት

መሳርሒታት
ህይወታውያን
ምህዳንን ዝተጠቐምናሎም ከም
ፕላስቲክ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብዘን
ደሴታት ምጕሓፍን ድማ፡ ገለ
ካብቶም
ክንጥንቀቐሎም
ዘለና
ዘይሓላፍነታውያን ተግባራት ምዃኖም
ክዝንጋዕ የብሉን።

ኣብ

መወዳእታ፡

ብባህርያዊ

ትዕድልቲ ዘጌጸት ንእሽቶን ምጭውትን
ደሴት ማዶት፡ ካብ ብከላን ዕንወትን
ናጻ ብምግባር - ቱሪዝማዊ ሰሓብነተንን
ቀጻልነተንን ክዓዝዝ፡ ናይ ኩለን ትካላት
መንግስትን ሕብረተ-ሰብን ተራ
ከምዘድሊ ለበዋ ኣየድልዮን።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
ጸጋብርሃን ጐይትኦም

ሳልሳይ ክፋል
“ክገርመካ ክሕይል መዓት’ዩ።
ኣነ ዘለኒ ሓይሊ ኣኻኺበ ካብ ነብሰይ
ከርሕቖ’ኳ እንተፈትንኩ፡ ሓይለይን
ሓይሉን ክወዳደር ብዘይ ምኽኣሉ፡
ተሰኒፈ ዘፍ ክብል ግዜ ኣይወሰደለይን።
ኣነ ደቂሰሉ ካብ ዝነበርኩ ክትንስእ
ይሓስብ። ንሱ ኣብ ልዕለይ ተዀይጡ
ምትንሳእ ይኸልኣኒ። ኣውያት ብምግባር
ካብ ከባብየይ ሓገዝ ክሓትት’ኳ ይፍትን
እንተነበርኩ፡ ብቕጽበት ኣፈይ እናሓተመ፡
ግብረ መልሲ ከም ዘይህብ ስለ ዝገበረኒ፡
ዓቕለይ ኣጽቢበ ናይ ዓቕሊ ጽበት
ፈንጠርጠር ጥራይ ይብል ብምንባረይ፡
ኣብ መወዳእታ ኢደይ ክህብ’የ
ተገዲደ…” ኣእዳዋ ሓፍ ብምባል፡
ናይ ተሳዒረ ምልክት ገበረትለይ። ገጻ
እናጨማደደት ተዘንትወለይ ብምንባራ፡
ማዕረ ክንደይ ከም ዝተበደለት ከንብባ
ኣይተጸገምኩን።
“እዋይ ጓል ትረኽቦ!” ተመሲጠ
ይሰምዓ ብምንባረይ፡ ኣቓልቦይ ንምስራቕ
ዓው ኢላ ኣቃልሐት።
“እንታይ ደኣ ሰዓበ?” ኣንፈታ ናበይ
ምዃኑ እናፈለጥኩ፡ ዝኽሪ እታ መዓልቲ
ክትነግረኒ ደለኹ።
“በቃ! ክሳብ መወዳእታ ዝገበርኩዎ
ቅልስ ክሰልጠኒ ኣይክኣለን። ኣብ
መወዳእታ ሓይለይ ጸንቂቐ ዘፍ ስለ
ዝበልኩ፡ እቲ ገባሪ እከይ ኣብ ልዕሊ
ክብረይ ብዘይ ዝዀነ ጸገም ድልየቱ
ፈጺሙ። በቃ ተጋሲሱኒ… እዋይ…”
ኣስካሕክሐት።
“ኣታ ወዲ! ዘሕለፍኩዎ ቃንዛ ኣነ
ጥራይ’የ ዝፈልጦ። ኣብ’ቲ መጀመርታ
ሓይለይ ወዲአ’ኳ እንተነበርኩ፡ እቲ
ቃንዛን ኣብ ልዕለይ ዝፍጸም ዝነበረ ሓይሊ
ዝተሓወሶ ዓመጽን ግና፡ ምረቱ ዝጽወር
ኣይነበረን። ልበይ ነጢራ ክትወጽእ ክሳብ
ትደሊ ኣብ ልዕለይ ጋለበ። እህህታይ፡
ቃንዛይ፡ ብዓቢኡ ህይወተይ ነቲ ብመስተ
ተደፋፊኡ፡ ኣብ ውዑይ ስምዒት ዝነበረ
ጎበዝ፡ ኣይንታዩን’ዩ ዝነበረ። ነብሰይ ብደም
ተሓጺቡ መሪር ቃንዛ እናስተንፈስኩ፡
ነታ ከም ዕድል ጓል ሄዋን እትቑጸር
ክብረ ንጽህናይ ኣብ ጎልጎል እናደፈረ፡
ዝዓጀቦ’ውን ኣይመስልን። መስተ ማዕረ
ክንደይ ንደቂ-ሰብ ናብ እንስሳ ከም
ዝቕይሮም፡ እቲ ወዲ እኹል ኣብነት’ዩ።
ሓቂ ክነግረካ ዘይፈተነነነ…ነ…”
ዘረብኣ ተቖራሪጹ፡ ምዝራብ ተጸገመት።
ዘሕለፈቶ ከቢድ ናይ ህይወት መስገደል፡
ንዓይ’ውን ከም ፊልም ኣብ ዓይነይ ስለ
ዝተቐጀለኒ፡ ክሳብ ዝነፍሰላ ብምባል ስቕ
ክብል’ኳ እንተፈተንኩ፡ ነቲ መስመሩ
ከየስሓተት ተዕልለኒ ዝነበረት ጭካነ
ዝመልኦ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈመ ዓመጽ
መዛዘሚኡ ከመይ ከም ዝነበረ ክትሕብረኒ
ተወከስኩዋ።
“ኣብ ልዕለይ ዓመጽ ምስ ፈጸመ፡
ከም’ዛ ሓንቲ ዘይገበረ ሰላሕ ኢሉ’ዩ
መንገዱ ዝቐጸለ። መቸም ሰብ ሕልንኡ
እንተሸይጡ፡ ናይ ሰብ ባህሪ የብሉን።
ኣብ’ቲ ቁሪ ዝዓብለሎ ጎደና በይነይ
ራሕሪሑኒ፡ በታ ዝመጻ ሃዲሙ። ከመይ
ጨካን መስለካ፡ ጨካን!” ተደጊፋትሉ
ንዝነበረት ጣውላ ደግደገቶ። ሓይሊ

ሓዊሳ ምዝራባ፡ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ግፍዒ
ዝፈጸመ ወዲ ከም ስእሊ ኣብ ቅድሚኣ
ከም ዝተቐጀላ ይበርሃልካ።
“ትፈልጥዮ ዲኺኸ?” መንነት ናይ’ቲ
ግዳይ ዝገበራ ወዲ፡ ኣነ’ውን ብተዘዋዋሪ
ክፈልጦ ደለኹ።
“ኣበይ ክፈልጦ! ቅድሚ ሕጂ
ፈጺመ ርእየዮ ከማን ኣይፈልጥን።
ክገርመካ ጸላም ብምንባሩ ጽቡቕ ገይረ
ከለልዮ’ውን ኣይክኣልኩን። ኣብ ገለ ቤት
መስተ ዘምሰየ’ሞ ሰይጣን ዝዓሰሎ’ዩ።
ንሱ ኣብታ ዝዓመጸኒ ገዲፉኒ ምስ ከደ፡
ኣይትኣምነንን ትኸውን ንኣስታት ሓደ
ወይ’ውን ክልተ ስዓት ኣብ’ታ ዝገደፈኒ
ኰይነ፡ እንታይ ከም ዝገብር ጠፊኡኒ
ንበይነይ’የ ኣዕለቢጠ። ኣብ መወዳእታ
ግና መጠኑ ዝሓለፎ ስዓታት ምሕላፈይ
ክጻወሩዎ ዘይክኣሉ ሓፍተይን ብዓል
ቤታን ደሃየይ ክገብሩ፡ በቲ ከባቢ እናሓለፉ
ስለ ዝርኣኽዎም፡ ክጽውዖም እንተበልኩ፡
ጎረሮይ ተለኺቱ ወይከ፡ ኩሉ ዝክኣሎ
ኣምላኽ ግና ስረሪ ኢሉኒ፡ ረኺቦሙኒ…”
ምስ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ጉዕዞኣ እትረኽቦ
ተስፋ፡ ፍሽኽታ ተንጸባርቕ ብምዃና፡
ንዝረኸበታ ናይ ምንባር ተስፋ ብምዝካር፡
ሕጂ’ውን ፍሽኽታ ኣሰንያ ናብ መንጽርና
ኣቋመተት።
“እዋእ!” ምግራመይ ከይተፈለጠኒ
ገለጽኩላ። “እንታይ ደኣ ገበሩ?”
“ናብ ሕክምና ክወስዱኒ ከለዉ ዳርጋ
ሃለወተይ ይፈልጥ ኣይነበርኩን። ኣጋ
ምሸት’የ ኣብ ሕክምና ኢንፍዩዥን
ተተኺሉኒ ከም ዘሎ ዝፈለጥኩ። ሓፍተይ
ኣብ ነብሰይ ብዝጸንሓ ምልክታት፡ እንታይ
ከም ዘጋጠመኒ ድሮ ተረዲኡዋ’ዩ ጸኒሑ።
ሃለዋተይ ምስ ፈለጥኩ ድማ ብዛዕባ
እቲ እከይ ዝፈጸመ ወዲ’ያ ደጋጊማ
ሓቲታትኒ፡ እንተዀነ ክፈልጦ ከም
ዘይክእል ስለ ዝነገርኩዋ፡ ንሳ’ውን ምሳይ
ሓቢራ ኣብ ጭንቀት’ያ ተሸሚማ። በስ
ዝግበር ነገር ኣይነበረን…”
“ሕጊኸ?” ንዘረብኣ ኰሊፈ፡ ገበነኛ
ተታሒዙን ኣይተታሕዘን ከረጋግጽ
በሃግኩ።
“ካብ ሕክምና ምስ ወጻኹ ምስ
ሓፍተይ ድሕሪ ዝገበርናዮ ምርድዳእ፡
እቲ ጉዳይ ተሰቲሩ ክተርፍ ኢና ኣብ
መደምደምታ በጺሕና። ክገርመካ ናብ
ሕጊ ዘይምብጻሕና ኣብ ሕጂ ኰይነ
ክርእዮ ከለኹ፡ ናይ ብሓቂ ዓቢ ጌጋ ኢና
ፈጺምና፡ ምኽንያቱ ኣባይ ዝተፈጸመ
በደል ኣብ ካልእ ንኽድገም’የ መንገዲ
ጸሪገ። ግና ብናይ’ቲ እዋን’ቲ ልቦና ስለ
ዝሓሰብናዮን፡ ዕድለይ ድማ ከይስበረኒ
ስለ ዝፈራሕኩ፡ ስቕ’የ መሪጸ…ዋጋ’ቲ
እዋኑ ዝሓለፎ ምምሳይ ግና ረኺበዮ’የ፡”
ነታ ዘምሰየትላ እዋን ረገመታ።
“ሰብ’ኳ ከምዚ ከጋጥመኒ’ዩ ኢሉ
ኣየምስይን’ዩ፡
ሃንደበት’ዩ
ሓደጋ
ዘጋጥሞ” ዘጋጠማ ዓመጽ፡ ምስ ምምሳይ
ምትእስሳራ ምኽንያታዊ ዘይምንባሩ
ከረድኣ ፈተንኩ።
“ግና! እንተ ኣምሲኻ መካይዲ
ክትመርጽ ኣለካ፡ ኣነ ንበይነይ ኣብ ጸላም
ምኻደይ ዋጋ ከፊለሉ’የ። ብዝዀነ እቲ
ጉዳይ ሰቲርናዮ፡ እቲ ዘይሃስስ በሰላ ግና
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ተስፋ’ዩ ዓወት
ካብ ኣእምሮይ ምህሳስ ኣብዩ፡ እናኽዝክሮ
ነብሰ ስጋይ ይቕንጠጥ፡ እቲ ናይ ሽዑ
ቃንዛን፡ በደልን ይዝከረኒ…”
“ጓል ክንደይ ዓመት ነይርኪ?” ምስ
ዕድሚኣ ብምንጽጻር፡ ዝወረዳ ኣደራዕ
ክግምት ወጠንኩ።
“ጓል ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት’የ
ነይረ። ኣብ’ዚ ዕድመ ምዃኑ’ዩ
ዝያዳ ሃስዩኒ። መጻእየይ ዝጸልመተ
ኰይኑ ተሰሚዑኒ። በቃ ናብ ዘብሎ’ዩ
ጠፊኡኒ፡ እቲ ፍጻመ እናሓደረ ኣብ
ሕልመይ እናመጸ ስለ ዘሸገረኒ፡ ልዕሊ

ኣይነበረን። እታ ሕሰም ዝርኣኹላ እዋን
ድማ እዚኣ’ያ ነይራ። ይገርመ…”
ኣብ ክልተ ኣዒንታ ዝዓቘረ ንብዓት
ኣብረቕረቐ። ንግዳም’ኳ ክፍርሻሕ
እንተደለየ፡ ዓይና ዓሚታ ተጋዲላ ስለ
ዝዓገተቶ፡ ኣብ ቅርኒብ ዓይና ነጠብጣት
ፈጠረ።
“ጸገም ኢኺ ኣሕሊፍኪ፡” መሪር እዋን
ከም ዘሕለፈት ኣነ’ውን በርሃለይ።
“ጸገም ተበሉኻኸ! ጓልን ናይ ኣእምሮ
ጸገም ዘለዋን፡ ባዕልኻ’ባ ገምቶ?” ነዚ ደኣ
እንታይ ሕቶ ደሊኻሉ ዓይነት ኣጣምታ

ዓቐን ክጭነቕ ጀሚረ። በቃ! ዋላ’ኳ
ሓፍተይን ሰብኣይ ሓፍተይን ኣተባቢዖም
ትምህርተይ ክቕጽል እንተደፋፉኡኒ፡ ኣነ
ግና ነብሰ ተኣማንነተይ ኣጥፊአ ኩሉ
ነገር ሕርብት’ዩ ኢሉኒ። ዋላ ሓፍተይ
በቲ ዘጋጠመኒ ኩነታት ተዕልለለይ
ኰይኑ ስለ ዝስማዓኒ፡ ስቕ ኢለ ክፈርሕ
ጀሚረ። ነዛ ቤት ትምህርቲ’ውን ምእታዋ
ተሸጊረ። ነብሰ ምትሓት ኣጥርየ። ሽዑ
ሓደ ሕማቕ ሓሳብ ሓሲበ…” ብሓሳብ
ኣስቆርቆረት።
“እንታይ ሕማቑ ጓለይ?” እናብኣሰ
ዝኸይድ ዝነበረ ጸገማ፡ ምስ’ቲ እዋን
ዝነበረቶ ዕድመ ብምንጽጻር፡ ማዕረ
ክንደይ ከም ዝሃሰያ ተረዳእኩ። ‘ሕማቕ
ሓሲበ’ ምባላ ኣብ ጉዕዞኣ ንዝወሰደቶ፡
ስምዒታዊ ዝዀነ ስጉምቲ፡ ናበይ ከም
ዘምርሓ ክፈልጥ ኣማራጺ ዘይነበሮ ዛዕባ
ምንባሩ ደምደምኩ።
“መጀመርታ ትምህርተይ ከቋርጽ’የ
ወሲነ። ነቲ ተስፋ ኣንቢረሉ ዝነበርኩ
ትምህርቲ ድማ፡ ኣብ ሻብዓይ ክፍሊ
ኣቋሪጸዮ። እዚ ክብለካ ከለኹ ግና ምስ
ብርቱዕ ፍቕረይ’የ ኣቋሪጸዮ፡ ሕማቕ
እናተሰምዓኒ። ኣብ ዓለም ተስፋኻ
እንተሃዲሙ ድሕሪ ሰብ ኢኻ ትተርፍ።
ኣነ ድማ ተስፋይ ሃዲሙ ጥራይ ዘይኰነ፡
ባይታ’ዩ ዘቢጡ። ገዛ ኮፍ ኢልካ ምውዓል
ንጭንቀተይ ጭንቀት ወሰኸሉ። ኣብ
መወዳእታ ኩሉ ነገር መዛዘሚ ስኢነሉ፡
ዘፍ ኢለ፡ በቃ ዘፍ!” ኣእዳዋ ኣጣሚራ
ኣስተማሰለት። ብዘይ ዝዀነ ዘረባ ስቕ
ኢለ ምስ ርኣየትኒ፡ ንዛንትኣ ዘይከም
ዝሓለፈ ባዕላ ቀጸለትለይ።
“ቀስ ብቐስ ዝጀመረ ጭንቀይ
ምጻሩ እናስኣንኩዎ ስለ ዝኸድኩ፡ ኣብ
መወዳእታ ናይ ኣእምሮ ጸገም ገበርኩ፡
እንታይ ይሰርሕን ይዛረብን ይርዳኣኒ

ጠመተትኒ።
“ይርዳኣኒ!” ክብደት ናይ’ቲ ጉዳይ
ብሩህ ምዃኑ ተሰማማዕኩ።
“ቀሊል ኣይትሕሰቦ! በቲ ሓደ ናይ ጓል
ኣንስተይቲ ናይ ትዕድልቲ ጸገም ኣሎ፡
ጽርየትካ ዝከናኸነካ ትደሊ፡ በቲ ኻልእ ከኣ
ኣእምሮኻ እንታይ ይሓስብን ይፍጽምን
ስለ ዘይትፈልጥ፡ ዝጻወረካ ሰብ ትደሊ።
ሰብ ሰብ ዘብሎ’ኳ ስለ ዝሓስብ’ዩ፡ ኣነ
ግና ኣይነበርኩን…ክነግረካ ኣይክእልን’የ
መሪር እዋን’የ ኣሕሊፈ…” ደጋጊመን
ንዝዘረቛ ንብዓታ ንምሕባስ ኣቋረጸት።
“ክገርመካ! እዚ ጸገም ክሳብ ክልተ
ዓመት እንድዩ ቀጺሉ፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ
ክልተ ዓመት ዳርጋ ዘይነበርኩ’ዩ።
ሓፍተይን ብዓል ቤታን ከም ሕሱም
ኣልዮሙኒ’ዮም። ሓንሳብ ኣቑሑት
ገዛ እሰብር፡ ሓንሳብ አበላሹ ንኹሉ
ጸይሮም ንሕክምና ኣመላሊሶሙኒ። ኣብ
መወዳእታ ጥዕናይ ተመሓዪሹ፡ ከም ሰብ
ክሓስብ ጀሚረ። ሰብ ለዋህ እንተዀይኑ፡
ንነብሱ’ዩ ዝጠቕማ፡ ሰብኣይ ሓፍተይ
ድማ ለዋህ’ዩ፡ ከም ሕሱም’ዩ ኣልዩኒ።
ጥዕናይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ
እናተመሓየሸ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን፡
መታን ከይጭነቕ ዝጎደለኒ እናመልአ፡
ምልእቲ ሰብ’ዩ ገይሩኒ። በቃ! ሓውየ…”
ደቢኑ ዝነበረ ገጻ ብቕጽበት በርሀ። ምስ
ነፍሲ ወከፍ ንብዓታ ዝቕንዞ ዝነበረ ልበይ
ድማ፡ ምስኣ ረግአ።
“ቅሳነትኪ’ሞ ከመይ ቀጸለ?” ምሉእ
ክዀነላ ተተስፈኹ።
“ምንባር ተስፋ’ዩ፡ ክገርመካ ጻዕሪ
ናይ’ቶም ዝኣለዩኒ ዋጋ ክህልዎ ኣለዎ
ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ፡ ምስ ምሉእ ተስፋ’የ
ተበጊሰ። ተስፋ ቅሱን ምንባር ምዃኑ
ድማ ብቕጽበት’ዩ በሪሁለይ። ተስፋ
ሒዘ ክጐዓዝ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን፡

ኩሉ’ዩ እናተጸረገለይ ከይዱ። ኣብ ገዛ
ኮፍ ኢልካ ምውዓል ከሰልችወኒ ስለ
ዝጀመረ፡ ኣብ ሓደ ቤት ቁርሲ ስራሕ
ጀሚረ። ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝእንገዱሉ
ቦታ ብምዃኑ፡ ናብትን ናብትን ክብል
ብስራሕ ትሕዝቲ ክኸውን ጀመርኩ።
ኩሉ ጸገማተይ ከኣ ክርስዖ ጀመርኩ።
በቃ! ከምዛ ሽዑ ዝተፈጠርኩ ኰይኑ
ተሰሚዑኒ። ካልኣይ ድማ ምስ ብዙሓት
ሰባት ኢኻ ትላለ፡ ብዙሕ ድማ ትፈልጥ።
ምስ ተስፉ ኣብኡ ኢና ተላሊና…”
“መን ተስፉ?” ሓድሽ ስም ክጽዋዕ
ምስ ሰማዕኩ፡ ግር በለኒ። ንሳ’ውን ብዓይኒ
ሕፍረት ዓይኒ ዓይነይ ካብ ምጥማት
ኣቋሪጻ፡ ኣብ ባይታ ኣቋመተት። ካብ
ስክፍትኣ ሓደ ነገር ክግምት ክኣልኩ።
“ተስፉ ደጋጊሙ ኣብ ስራሕና
ዝመጽእ ዝነበረ ሰብ’ዩ። ካብ ማራ
ምምልላስ ኢና ተላሊና። ትሑት፡
መኽበሪ ሰብ’ዩ። ደጋጊሙ ምሳይ
የዕልል ብምንባሩ፡ ዝምድናና ክተርር ግዜ
ኣይወሰደን። ምስ ግዜ ደገ እናወጻእና
ሻሂ ክንሰቲ ብምጅማርና ተወሃሂድና።
ኣብ መወዳእታ ንፍቕርን መርዓን
ሓቲቱኒ፡ ግና ፈሪሐ፡ እዚ ዘይብሃል
ፍርሒ…” ኣእዳዋ ደጋጊማ ቆራዕራዕ
ኣበለተን።
“ዘጋጠመኒ ዓመጽ ኣብ ሽዑ በጺሑ
ኣናወጸኒ፡ መቐረት ወዲ ተባዓታይ
ብስቅያት ግዲ ዝፈልጦ ኰይነ፡
ኣስካኪሑኒ፡ እዋእ!” ስና ነኺሳ ምረቱ
ከም ዘይጽወር ከተርእየኒ ፈተነት።
“እሞ ኣቢኽዮ?” ህውኽ ኢለ ውሳነኣ
ክትነግረኒ ደለኹ።
“ክኸስሮ ኣይደለኹን፡ ዝኽሰር
ሰብ ኣይኰነን። ንሓፍተይ ከይደ
ምስ ኣረዳእኩዋ፡ ድሕሪ ነዊሕ ዘረባ
ኣእሚናትኒ፡ ኣነ’ውን ርዒመ። ኣብ
መወዳእታ ንኹሉ ሕሉፍ ዝኽረይ
ደምሲሰ፡ ስነይ ነኺሰ ሕራይ ክብሎ
ወሲነ። እሞ ንዘልኣለምዶ ደኣ ፈሪሐ
ክነብር’የ። በቃ ምስ ተስፉ ተረዳዲእና
ፍቕሪ
ጀሚርናዮ…ወይለይ
ረሲዐልካ…” ሓንሳብ ዝን ድሕሪ
ምባል፡ “ሓፍተይ እንታይ መኺራትኒ
መስለካ፡ ብዘጋጠመኒ ዓመጽ ሕማቕ
ረኺበ ከይከውን ብምስጋእ ናይ ደም
መርመራ ቀዲመ ክገብር ኣማኺራትኒ።
ዝፈራሕኩዎ ክነግረካ ኣይክእልን’የ፡ ግና
ወኒነዮ ዝነበርኩ ተስፋ ኣጆኺ ስለ
ዝበለኒ፡ ንኣምላኸይ ሒዘ ደም መርመራ
ገይረ፡ ነጻ ጸኒሐ። ዝተሓጎስኩዎ ክነግረካ
ኣይክእልን’የ፡ ዳግም ዝተፈጠርኩ
ኰይኑ ተሰሚዑኒ። ፈጣሪ ብኹሉ
ኣይብድለካን’ዩ…” ንሰማይ ኣንቃዕሪራ
ጸሎታ እናብጽሐት ተዛረበት።
“ተመርዒኹም ደሞ?”
“ኣብ መወዳእታ ደኣ ተመርዒና፡
እንታይ’ሞ፡ ዓለም ጸገማ ዝውዳእ
ኣይኰነን፡ ደጊማ በዲላትኒ፡ ዘይጽወር ጸገም
መጺኡኒ። ንዓለም ደጊመ… እ… እ…
ድ…ዒ… ኣኣኣይክክኣ…” ሃንደበት
ዘረብኣ ኣቋሪጻ፡ ብንብዓት ተነኽነኸት።
እንታይ ኰይና ከይፈለጥኩ፡ ኣነ’ውን
ከይተረደኣኒ ንብዓት ኣጽረርኩ።
“ብተስፋ እናተጐዓዝኩ፡ ካብ ቁጽጽረይ
ወጻኢ፡
ሕሕሕ…ማቕ…ረኺ…”
ዘረባ ንምቕጻል ምኽኣል ስኣነት።

……ይቕጽል!

ሓዳስ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን
ኣብርሃም ዘርአ
እቲ ርሱን ጓይላ
ሰምሃር ክትከላ
ብመሬት ብባሕሪ
መእተዊ ክሓሪ
ጭብጥ ንጥዋለት
ድቕድቕ ርእሲ ምድሪ
ዓጋቲ ዘይብልካ ንኹሉ ትኣሊ
ፈንቅል ኢሎምኻየ ፈንቅል ኣባ ዳህሪ።
መዓስን ኣብ ከመይ ኩነታትን ከም
ዝድረፍ ዝጠፍኣኩም ኣይኮነን። ኣብ
ዕለቱን ሰዓቱን ናብ’ቲ ክቡር ሃገራዊ
ንግደቱ፡ ብሓሳብ ክንገይሽን ክንዝክርን ኣብ
እንካን -ሃባን ግዜ ተራኺብና ኣለና። ኣብ
ዝኽሪ’ቲ ንመላእ ሓርነትና ባብ ዘርሓወ
ረዚን ዝኽሪ በዓል ስርሒት ፈንቅል። ብሓቂ
ፈንቅል ፈናቒላ። ንካባ ሕሰም ቀንጢጡ፡
ንከውታ ጸሓይ ዘብረቐ ደርማስን በርቃዊን
ስርሒት።
ዕዉት ስርሒት ኣብ ካርታ ሓንጎል
ተሳኢሉን ተሰሪሑን’ዩ ዝውዳእ። ብረቀቕቲ፡
ዝተሓናገሩን ዝተማሳቐሉን ፈተንቲ ጽጽያ
ሓሳባት ተፈትፊቱ ድማ ይሓልፍ። ጸላኢኻ
ኣብ ዘይተጸበዮ ከኣ፡ ሃንደበት ይፍጸም።
ዓወት ስርሒት ፈንቅል ድማ፡ መጉስዕ
ህጥራን ዓወት ስርሒት ናደው እዩ። ኣብ
ኣራእር ሰሜናዊ ባሕሪ፡ ኣብ ቦታ ማዕበል
ከም ማዕበል ዝተፈነወ ማዕበል። ጎረሮ
ጸላኢኻ እንተሓኒቕካ ኣኸለ’ዩ፡ ብድሕሪኡ
ዘረባ ኣይህሉን። ሕኑቕ እንታይ የውጽእ
ዓፍራ ስለዝኾነ። ድምጺ ፈንቅል ድማ፡
ድምጺ ብስራት ዓወትን ናጽነትን፡ ድምጺ
ቅያን ጅግንነትን’ዩ። ዋናታቱ ብሓበን
በሪኾም ጉዕዞ ቃልሶም ዝዛዘሙሉ ሕንጻጽ።
ኳዂቶን ተዀርባን ኮስቲሩ፡ ብኣልማማ
ዝቐረመ ስሉጥ ቀሪም ዓጺድ ወፈራ።
ወፈራ ካብ ዋናታተን ንዝጠፍኣ ንጸሓይን
ወርሕን ንምርካብ። እቲ ቺታ ነብሪ ዋና
ምድርን ባሕርን፡ ኣፍደገ ባሕሩ ንምሕናቕ
ደናግኡ ኣብ ጎላጉል ሰምሃር ክጋልብ ከሎ፡
ነቲ ህሞትን ቅድድምን ለክዕ እንተዝብሃል
መዐየሪ ኣይትረኽበሉን። ጭራ ቁረጽ
“ንሕናዶ ንስኹም”። ምብታኽ ገመድ
ንኣራባራብ ማይዶ ጸባ። ድምጻዊ ኣልኣዛር
ምስግና (ጀሪ) እንተኾነ’ውን ምስ’ታ ሕላገት
ፈንቅል ዝኾነት ደርፉ ብናዓሪት ዘብዘብ
እናበለ፡ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ይዝምር።
ሓባሪ ማሕታ ብማዕዶ
ድምጺ መዳፍዕ ክብሕቶ
ኣጅብ ዶጎሊ ምስ ፎርቶ
መዓስከራት ኮይነን ህንኵቶ
ወቒዕካያ እምበር’ታ ሽቶ ሊላይ
ወቒዕካያ እምበር‘ታ ሽቶ።
ኣካልካ ነይሩ መድፈዐኛ
ጽቡቕ ዝንጽር ታንከኛ
ማሕታ ቀኒዑ ናብ ነፈርቲ
ኦራላት ነይረን ሰዓብቲ
ቡንባ ጠያይት ጓረትቲ።
ኣብ ማእከል ገርግሱም ኣየ ኣብ ሰሊና
ብማዕዶ ትንጽር፡ ብሬን ሓዊ ዓይና
ኣብ’ቲ ከርሲ ባሕሪ ባሕርያ ተወርዋሪ
ፈጣን ተጠቒሙ መስተንክር ፈጺሙ።
ደርፊ ስንቂ ሓፋሽ’ዩ። ማይን መግብን
ኮይኑ ድማ፡ ናብ ዘንቀድካሉ ዕላማ የሳሊ።
መንገዲ ይሕብር፡ ንቅኒት ልብታት ኣብ
ሓደ የሕብር፡ የስምር፡ የውፍር የጠንክር።
ንልቢ ዋናታቱ ኣሰዊዱ ብጥበባት ድምጹ
ዓው ኢሉ ዝነግር እሙን ተቓላሲ። ነዳዲ
ኮይኑ ድማ ክሳብ መወዳእታ ሞራል
የስንቕ። ደርፍታት ፈንቅል እምበኣር፡
ርሱናትን ውዑያትን ብምዃን ኣብ ጎኒ

ተቓለስቲ ዘብዘብ ዝበሉ ሓያላት ተቓለስቲ
እዮም። እዞም መዛሙር ንብልሕን ስልትን
ተጋዳላይን፡ ንምሕራር ወደባዊት ከተማ
ምጽዋዕን ዝተደሃዩን ዝተነበዩን ጠያይቲ
እዮም። ሓይልን ጸዓትን ተቓለስቲ
ብምንባሮም፡ ካብ መድፍዕን ቦምባን ፈሊኻ
ኣይርአዩን። ከም ሕሱም ድማ ንጋማ
ዓወት ተዳህዮምን ተነብዮምን። ንደላይ
ናጽነት፡ ሓይልን ምቖትን እናሃቡ ድማ፡
ጸሓይ ጸላኢ ከዕርቡ ይቀዳደሙ።
ብባሕሪ ባሕረኛ
ብመሬት ታንከኛ
ኣጋርና ኣብ ሰሊና
ሓደ ናህሪ ኣሳጉማ
ማይ ጸባ ኣብ ዕላማ
ፈንቅል እምበር ኮይኑ ስማ።
ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብ ግራት ጨው ሳሊና
ክጠማጠም ከሎ፡ “ሎምስ ወይ ሞት ወይ
ናጽነት” እናበለ ስኑ ነኺሱ ኣብ መትከሉ
ኣትኪሉ ዓወት ክተክል ከሎ፡ ዘይረኣየ፡
ጽውጽዋይ ጥራይ ኮይኑ’ዩ ክስምዖ። ከም’ቲ
ኣብ ዋላኻ ተሓግን ዝኣተወ ብዕራይ፡ ኣብ
ባሕርን ጨውን ተዋሒጡ ክዳራገም ከሎ፡
ሕጂ’ውን ንተዓዛቢኡ ምርኢት ፊልም
ጥራይ’ዩ ክመስል። እቲ ሓቂ ግን ዝዓረበት
ሂወትን ብርሃንን ንምንዳይ’ዩ። ንሸዊት
ገደና እንዳማቱ ክምንጥል ዝመጸ ዓማጺ
በዓል ለቖታ፡ ዕምሩ ንምሕጻር። ንዝተዘርገ
ሰማያዊ ሃርን ንጸሊም ጋቢ ምጽዋዕን ካብ
ሰብ ጸሊም ልቢ ንምንጋፍ። ሓንሳብን
ንሓዋሩን ብርኪ ጸላኢ ንምቝሽማድ፡
ርሱን ሕልኮ ኣብ ግራር፡ ኣጅብ፡ ዶጎሊ፡
ስጋለት ቀጣን፡ ጥዋለትን ርእሲ ምድርን።
ተቓላሲ ከም ኣንበሳ ይጓዝም፡ ነጎዳዊ
መጥቃዕቱ ይጓዝም፡ ዓወቱ ከኣ ይጓዝም።
እግርን ግብርን ብማዕረ ናብ ብርሃን ናጽነት
ይንህራ። እቲ ምንጪ ሓይሉን ምስሊ
ሕላገቱን ዝኾነ መዛሙር ድማ፡ ተሓቢኑ
ብዓውታ ይዝምርን የቃልሕን። ድምጻዊ
ሳልሕ ኢብርሂም (ወዲ ኢብርሂም) እውን
ብቋንቋ ትግረ ፡ ነቲ ንሓፋሽ ህዝቡ ሓሊብ
ዘስተየ ተጋዳላይ፣
ሓሊብ ኣስተኻኒ ሓሊብ ስተ
ጋድም ሰምሃር ዓድካ
ባጽዕ እግል ትእተ።
እናበለ፡ ብሓጎስ ተፈኽኒኑ፡
ንዓወት እቲ ሲንክሳር ስርሒት
ከበስር ይስማዕ። ደርፊ ክንዲ
ኩሉ’ዩ። ክንዲ ጠበንጃን ሳንጃን
ኮይኑ ድማ፡ ይዋጋእ። ኣብ ጸዋግ
እዋን፡ ንጸላኢ ድልዱል ጽፍዒት
ኣግዚሙ ንዋናታቱ ጸባ ዓጓ ዘስተየ
ሞተር’ዩ። ደርፊ እቲ እንኮ ኣብ ጎኒ
ዋናታቱ ጸኒዑ ዝታኾስ ኣጽዋር’ዩ።
ብልሳን ዓወቱ ንዓለም ሓቂ እናነገረ
ዝቃለስ ብጻይ እዩ። ንህዝቡ ዋልታን
ድርዕን ብምዃን “ኣጆኹም” ዝበለ
ዕጥቂ ተቓላሲ። ኣብ’ቲ እንትርፎ
ጁምን ህጁምን፡ ጸበባን ከበባን፡
ህውከትን ትዕቢትን፡ ክሕደትን
ዓመጽን ካልእ ዘይትሰምዓሉ ሓባል
እዋን፡ ደፋራትን እሙናትን ብጾት
እንተነይሮም፡ ቅኒታት ፈንቅል
እዮም። “ቀሪብና ኢና” እናበሉ
ስሕለት ሴፍን ጉራዴን ብምዃን
ዝጸንዑ ሰብ ጽሩያት ጎረሮ እዮም።
ደርፊ “ባጽዐይ ስየ” ድምጻዊ
ተኽለ ክፍለማርያም (ወዲ-ትኹል)
እንተኾነት’ውን ብሓጎስ ተሰርኒቓ

መዝሙር ሕልፎት ፈንቅል
ካብ’ተን ኣብ’ዚ መጥቃዕቲ
ብርሱን ወኒ ዝወጻ ደርፍታት
ፈንቅል ሓንቲ’ያ።
ዓንቀሩ ተታሕዘ
ፈጺሙ ፈዘዘ
ሸለውለው ኢሉዎ
ኩሉ ገሪሙዎ፡ ብሰንኪ ባጽዕ
ደጎል ዘሊሉ ህዝባዊ ሰራዊት።
ባጽዐይ ስየ ብባሕሪ መጺኡኪ
ወዲ ኤርትራ ሓሳብ ልቡ
ሰሚራ።
ቀትሪ ምድሪ ብመርከብ
መጺኡኪ
ሓይሊ ባሕሪ ፈጣን ጃልባ
ጌሩ።
ዓረዛ ኣርጊፉ ሰምሃር ሓሊፉ
ትዕቡድ ለይቲ ግንባር ጸላእቲ
ትዕቡድ ምሸት ተላዓል ሓየት
ባጽዕ ዝብሉዋ ታሪኽ ኣለዋ
ጎልጎል ሰሊና ትመስክር
ስዉእ ኣለዋ።
ብዝሒ መዳፍዕ ምሰናይ
ታንኪ
መራኽብ ኲናት ምስ
ተላኣኺ
ሓለዋ ባሕሪ፡ ፋሉል ተፋኢ
ድንን ከይበለ ሓዊ ዘራኢ
ኢዱ ኣረኪቡ ሎምስ
ኣውዲቑ እዝኑ ሳላ ጽንዓት ጀጋኑ
ንብረትና ኮይኑ።
እናበለ ብዓወት ተሰርኒቑ ክማላለስ
ንዕዘቦን ንሰምዖን።
ኣብ ስርሒት ፈንቅል ተመርኲሶም
ዝተሰርሑ መዛሙር ማእለያ የብሎምን።
ሓንቲ ካብ’ተን ጉሉሓትን ብተዳጋጋሚ
ካብ ዝኽሪ ህዝቢ ዘይፍለያ ተፈትውቲ
ዝኾና ደርፍታት ፈንቅል ድማ “ጥሕሻ”
ትብል ደርፊ ኣስገዶም ወልደሚካኤል’ያ።
እዛ ደርፊ እንተኾነት እውን ንናህሪ
ተጋዳላይ ዘንሃራ፡ ብልክዕ ሸቶኣ ዝሃረመት
ትምቢታዊት ደርፊ’ያ። ካብ ግጥማን
ሓይሊ ዜማኣን ጀሚርና ምስ እንዕዘባ ድማ፡
ፍሉይ ኣካይዳን መልእኽትን ኣለዋ። ካብ
መናድቕ ኣካላታ ንምዝኽኻራ ዝኣክል ነዚ
ዝስዕብ ምቝንጣር ይከኣል።
ጥሕሻዶ ክብለካ ገበል ጣሻ
ዝሓለፍካዮ መሬት ዘይኮነካ ጋሻ
ከም ዓቕሙ ትኸዶ ንለባም ንዓሻ

ዝሓንገደት በቕሊ ትጽዕና ኮረሻ
ህዝባዊ ሰራዊት ኣንታ ጠሓሒሻ።
ናይ ደርጊ ተንኮላት ተመልአ ብካሻ
መሳርያ ተመጸ ሽያጥ ናይ ፈላሻ
ኤርትራ ክትምቀል’ያ ከም ሕምባሻ
ዝኣረገ ሜላ ዝቦኽቦኸ ሬሳ
ናይ ደርጋውያን ሰላም ኣኺላ’ያ ንሳ
እዛ ዓባይ ቁስሊ ክትቆስል መሊሳ
ኣብ ኢድካ’ዩ ዘሎ ትመድሃኒት ፈውሳ
ህዝቢ ዝሓኸኻ ንስኻ እውን ማሳ
ድምብርጽ ኣይበልካ
ምድርዓም’ያ ፈውሳ።
ኣብ ሓደ ደው ከይበለት፡ ንበዓል ጥርሞን
ጨጓር ዳንጋን ኣብ መላእ ኣካላቱ ሓጎስ
ከም ዝዘንቦ ዝገበረት ቅኒት’ያ። ቀጺላ ንኣፍ
ኣርክቡን ሓጨልጨል ጉያ ተጋዳላይን፡
ነታ ንሰላሳ ዓመት ዝዓረበት ጸሓዩ ከም
እትበርቕ ዝፋለየት ብልጽቲ ዕዮ ጥበብ’ያ።
ጽላልን ሓይልን ብምዃን ንወዲ ሳሕል
ስሑል ዝሓንገረት ነጎዳ መዝሙር። ከም
እንደገና ድማ፡ ብኸም’ዚ ትንህር።
ጥሕሻዶ ክብለካ ተጋዳላይ
ኣጻምእ ዝሰፈሩ ከም መንደላይ
መዓስ በጽሒካዮ እቲ ጋሕቴላይ
ታሪኽ ተደጊሙ ኣብ
ኮዓቲት ሓላይ
ዶግዓሊ ትመስክር እታ
ገምገም ቀላይ
ቀደም ተመሲሓ ተደጊማ
ዳሕራይ
ከም ቅሚጦ ሓሰር ናይ ሬሳ
ኮማራይ
ተባዕታይ ኣንበሳ
ዘይትድንደን ሕራይ
ንሓያል ተኾነ ቀታላይ
መሓራይ
ፈኸራ ዘይፈቱ ናይ ልቡ
ገባራይ።
ዝብል፡ ስምዒት ዝተናኽፍ
ናይ ሞራል ጣዕመ ዜማ
ድማ ተዀልኲላ ትርከብ።
ብዘገምታ ድማ፡ ህርመታ
ይቕጽል። ኤርትራዊ ተጋዳሊ
ከኣ፡ ብኣድራጋን ፍሽኽታን
ንጎላጉልን ጎቦታትን ሰሜናዊ
ባሕሪ ከም ማይ ይሰትዮ።
እዛ ደርፊ ከም’ተን ቀዳሞት
ኣሕዋታ ደምካ ዘፍልሕ፡

መሪሕን መቕድምን ጉዕዞን
ጅግንነትን ኣኽቲታ ትርከብ።
ኣብ እዋና ከኣ፡ መርዘን ጸላኢ
ዝነበረት ድንቅን በርቃዊትን
ቅኒት ክትብሃል ትክኣል።
“ዓልሉልና” ትብል ደርፊ
ስውእቲ ሓጀር ዛይድን፡
ተስፋሂወት
ገብረየሱስን
እንተኾነት’ውን ካብ ዓንኬል
ፈንቅል ትወጽእ ደርፊ
ኣይኮነትን። መበገሲኣ ንሱ’ዩ።
ኣብ ሰዓታ ሸቶኣ ዝሃረመት
ጨማቲት ቅኒት። ብሰንኪ
ተኾርባ መግዛእቲ ንናይ
ዓመታት ምፍልላይ ውሉድን
ወላድን ሸዊት ዓወት ናጽነት
ሒዛ ንነፍስ ወከፍ ገዛ ዘዳፋነቐት
ጥዕምቲ ቅኒት’ያ። ብሓበን
ተኣንቲራ ድማ፡ ንዓወት ፈንቅል
ኣማእኪላ ምስ ናጽነት ገዛኣ
ኣትያ። “ብርሃን ሒዝናልኩም
ንመጽእ ኣለና’ሞ ዕልል በሉ”
ዝብል ሰኸም ጥበብ ከኣ ኣለዋ።
ዓልሉልና ብደቅኹም ኩርዑ
ንመጽእ ኣለና ኣብ ገበላ
ጽንሑ።
ኣብቲ እዋን’ቲ ተጋዳላይን ህዝብን ኣብ
ተስፋን ሃንቀውታን ናጽነት ተቐርቂሩ
እንከሎ፡ ንሃረርታን ትጽቢትን ናጽነት
ዝተዘመረ ደርፍታት እዚ ጥራይ ኣይኮነን።
ደርፊ ኣሕመድ መሓመድ (ወዲ -ሺኽ)
ማለት “ቀጣን ገበይ ስጋለት”ውን
መንኮርኮር ቃልስና ዝኾነት ደርፊ እያ።
ተጋዳላይ ኣንፊ ጉዕዞኡ ጠውዩ፡ ኣብ ልክዕ
ቦታኡ ምስ ምጭውቲ ወደቡን ጸላእን ፊት
ንፊት ምስ ተፋጠጠ፡ ደም ቃልሲ ዝኾነት
ደርፊ’ያ። ብሓጺሩ ንዋና ልግዐ ዘኾለሰት፡
ንጸላኢ ሕልኮ ዘእተወት ደርፊ። ብጽቡቕ
ስምዒት ህንጻ ነግሕታት ዝተዃሕለት ዕዮ
ጥበብ ብምዃና ድማ፡ ተፈታዊት ይገብራ።
ተጋዳላይ በሊሕን ትኩርን ሰብ ከም ምዃኑ፡
ብቓጭል ቅኒታ ንሕልፎት ቀጣን ስጋለት
ብጽቡቕ ትጸውዮ።
መዛሙር ፈንቅል እምበኣር ኣብ ድሮ
ናጽነትና ተዀዪጦም ዝነቀዉ ነዳዲ ዕጥቂ
ተጋዳላይ እዮም። ኣብ’ቲ ስርሒት ዝተኣጉደ
ሃርሃሪ ጓይላ ከም ዝዕወት ዝሓበሩ እሙናትን
ጽኑዓትን ብጾት። ብኒሕ ተቓሊሶም ዘቃለሱ
ሞተር ሓይሊ ሰውራና። ብባሕርን መሬትን፡
እሳትን ረመጽን ክከዖ እንከሎ፡ ንምኩሓት
ደርጋውያን ኩርንዒት ዝሃቡ እንተነይሮም
ደርፍታት ጥራይ እዮም። ሽታ ሓርነት ከም
ዝጎስዐን፡ መኸተምታ ጸላኢ ከም ዝደረሰን
ብዘይ ሕብእብእ ተዳህዮም። ብነጋሪት
ቅኒቶም ንባዕሎም ነጢሮም፡ ንህዝቦም
ኣንጢሮም። ድቋ ፍሽኽታ ብምስታይ
ድማ፡ ድራር ዓወት የአንጊዶም። ንኣይሂ
ሓጺነ መጺን ኣላሽ ኣቢሎም፡ ዘቃለሱ
ኣናብር ሰውራ። ምስ ዋናታቶም
ንኣሻዅ ግዜ መሊኾም፡ ናጽነት ዝወለዱ፡
ረቀቕቲ መሳርሒታት ዓወት። ወርሒ
ለካቲት እምበኣር፡ ኣብ ምዕራፍ ታሪኽና
ድኻምን ድምርን ናይ ነዊሕ ዓመታት
ቁርሲ ናጽነት ከም መኽፈልቲ ዝባረኸት
ወርሒ’ያ። በሪ ተስፋን ራህዋን ብምርሓው
ንሰንሰለት ተንኮል መግዛእቲ ዝበተኸት
ኣርሓ ወርሒ። ብሓፈሻ ንሓርገጽን ጎነጽን
ኣጽዲፋ፡ ጸሓይና ዘድመቐት ወርሒ ምባል
ይሓይሽ። ደርፍታት ፈንቅል እምበኣር፡
ንኣሳሒታ ሂወት ትማሊ ድምጹ ከም
ዝሃጥም ዝገበሩ ለባማትን ሓቀኛታትን
ተቓለስቲ ብጾት እዮም።

ሓዳስ
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ተራ ሓፋሽ
ጴጥሮስ ተፈሪ

ዕላል ተጋደልቲ
ሓደ ገዲም ተጋዳላይ ሓደ ሓድሽ ዝተሰለፈ
ወዲ ዓዱ ይረክብ’ሞ፡ ብዛዕባ ዓዱን ስድራቤቱን
ከምዚ ክብል ኣጥቢቑ ይሓቶ።
“ስማዕስ’ከ፡ ዓድና ጽቡቕ ኣሎ ኢልካዮ. . .?”
ቀልጢፉ ብዛዕባ ስድራቤቱ ክሓትት ኣይደለየን።
“ዓድና - ዓድና ደኣ ግደፎ’ባ ጽቡቕ ኣሎ”
ይምልሰሉ ተሓታቲ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ኣቦይከ ከመይ ኣሎ?
ኣቦኻ ጽቡቕ ኣለዉ።
ኣደይስ ኣሪጋ፡ ሰይባ ትኸውን’ምበር። ከመይ
ኣላ?
እዋእ እንታይ እርጋኑ’ታ ጽቡቕ’ምበር
ኣለዋ።
ለተየሱስ ሓብተይከ ተመርዕያዶ? ልኡላ’ኳ
ጎቢዛ ትኸውን’ምበር?
ለተየሱስ ደኣ ተመርዕያስ ወሊዳ’ኳ ልኡላ’ውን
ተሓጽያ ገዲፈያ ሎሚ ዓመት ክትምርዖ እያ።
ተኽሎም ሓወይከ ጽቡቕዶ ይጓሲ ኣሎ?

ሰብ ካብ ሓመድ መጺኡ ናብ ሓመድ ምዃኑ
ሃይማኖትን ስነ-ፍልጠትን ይሰማምዑሉ እዮም። ወዲ
ሰብ ምስ ምድሪ ኣመና ጥቡቕ ምትእስሳር እዩ ዘለዎ።
ንመድሓንቱ ድማ፡ ከም መግለጺ ፍቕሩ ኣብ ልዕሊ
መሬቱ ይጥቀመላ። መድሓንቲ ምስ ኣደን ውላድን
እውን መተኣሳሰሪት እያ። መሬት እንተዀነ ከም
ኣደ ትግለጽ እያ። በቲ ኰነ በቲ መድሓንቲ ንወዲ
ሰብ ሓንቲ ኣገዳሲት ነገር እያ። መግለጺ እተን
ዝተወልደለን ክልተ ማህጸን ብምዃና።
ዋላ እኳ ገና ውልድ ክብል ካብ ዕትብቱ ተፈልያ
እንተተቐብረት፣ እቲ ምቕባራ እዩ ስምዒቱ ዝገልጸሉ።
ምስ ምድሪ ከተተኣሳስሮ ናብ ምድሪ ቀዲማ
ዝኣተወት ኰይና ትስመዖ። ምንባሩ ኣብቂዑ ካብ
ዓለም ኣብ ዝፍለየሉ፡ ናብኣ ናብታ ንመጻኢ ትሕጃ
መሬት ሒዛትሉ ዘላ መድሓንቱ እዩ ዝኸይድ።
ስለ’ዚ እዩ መድሓንተይ ዝተቐብረትላ ኢሉ ምስ
መበቈላዊት ዓዱ ኣመና ጥቡቕ ምትእስሳር ዝገብር።
እዚ እንተዘይገይሩ፡ ደሓር መድሓንቱ ነዛ ምድሪ
እንታይ ገበርካ ኢላ ክትሓቶ እያ።
መድሓንቲ፡ ሃገራዊ ስምዒት ክሓድረካ ትገብር።
እቲ ኣብ መድሓንቱ ክብሪ ዘለዎ፡ ኣብ ሃገሩ ፍቕሪ
ኣለዎ። ሃገራዊ ፍቕሪ ዘለዎ ድማ ምእንቲ ሃገሩ
ክሓልፍ ወትሩ ድሉው እዩ። ጅግና ብሓደ ግዜ
ኣይስራሕን እዩ። እንታይ ደኣ ካብ መባእታ ምቕባር
መድሓንቱ ጀሚርካ ምስ መድሓንቱ ዝተረረ
ምትእስሳር ምስ ዝህልዎ እዩ። ኣብ ሕብረተሰባት
ኤርትራ ክብሪ መድሓንቲ ኣሎ። ስለ’ዚ እዩ

ተኽሎም ብድሕረኻ ኣይሓመቐን ጽቡቕ
ኣሎ። ንሱ እውን ተመርዕዩ።
ኣሞይ ድምቃኸ ኣታ ደሓንዶ ኣላ ደቃ
ጎቢዞምላዶ?
ኣሞኻ ጽቡቕ ኣላ ጎቢዞሙላ ደቃ ጎቢዞም።
ሓወቦይከ ሓትነይከ ኣኮይከ እናበለ ወዮ
ተጋዳላይ ነቲ ሓድሽ ጦቕ ከብሎ ጸኒሑ፣
ኣታ ድሪት ኣድግናኸ ኣላዶ ከመይ ኣላ?
ይውስኽ።
ጋሻ ተጋዳላይ ድማ ሕጂ’ውን ድሪት ጽቡቕ
ኣላ በለ።
ፈገዝ ጤልናኸ? ፈገዝ ጽቡቕ ኣላ።
ቦራይ ብዕራይናኸ ቦራይ ጽቡቕ ኣሎ።
ኣንታ መርዒት ላምናኸ ከመይ ኣላ?
እዋይ “መርዒት ላምኩም ደኣ፡ ኣብ ተስካር
ኣደኻ ተሓሪዳ እንድያ ብምባል ሞት ኣዲኡ
ኣርደኦ።
ኣጥቢቑ ዝሓተተስ ሞት ኣዲኡ ይርዳእ
ዝብሉኹምስ ከምዚ’ዩ።

ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝቢን ዝህሉ ስጥመት
ኣገዳሲ ነገር ጥራይ ዘይኰነ፡ ንሓንቲ ሃገር መሰረታዊ
ነገር እዩ። ልቢ ህዝቢ ክትገዝእ እንተዘይ ክኢልካ
ንግዜኡ ተኻረዮ ዝበሃል ኣበሃህላ እውን ኣሎ።
እቲ ምኽንያት፡ ልቢ ህዝቢ ዘይሓዘ መንግስቲ ዋጋ
የብሉን። ገንዘብ ኣብ ጎደናታት ምንስናስ ዝብል
መትከል ድማ ይኽተል። እዚ ማለት ነቲ ህዝቢ
ይስራሕ ኣይስራሕ ናብኡ ገጹ ቁሊሕ ንኸይብል
ብገንዘብ የተዓሻሽዎ ማለት እዩ። ገንዘብ ክሳብ
ዘይጎደሎ ኣይጻባኣካን። ገንዘብ ኣብ ዝወሓዶ ግና
ዝተኻረኻዮ ልቡ የሕድገካ። ተራ ሓፋሽ ብኸምዚ
ዝሕዛ መንግስታት ግና ቀጻልነተን ኣየተኣማምንን።
ንህዝቢ ብልክዕ በቲ ዝግባእ ክትሕዞ ኣሎካ።
ኣብ ራህዋን ጸበባን መተሓባበርትኻን ዋና በዓል
ጉዳይን ምዃኑ ተንቅሖ። ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ካብ
ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣህዛብ እዩ። ቀዳምነት ዝስራዕ
እኳደኣ። ስለ’ዚ፡ ቅድም ንሰውራ ደሓር ንመንግስቱ
ኣብ ዝኸደ ይኺድ ይሕንግር። ኣብ ሰብዓታት፡ ሓንቲ
18 ዝኣባላታ ትኸውን ኣሃዱ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ
ቦታ እናተንቀሳቐሰት እንከላ፣ ኣብ መንገዲ ሓደ ገባር
ትረክብ። እቲ ገባር ከኣ ሰላም ይብሎም። እታ ኣሃዱ
ዓጸፋ ሰላም በለቶ። ብድሕሪ’ዚ ወዮ ገባር ዋላ’ኳ
ተጋደልቲ ድዮም ተበላለጽ ልኡኻት ጸላኢ እንተ
ተጠራጠረ፣ ዝረኸበ ይርከበኒ ብምባል።
ናበይ ገጽኩም ኢኹም? ኢሉ ይሓቶም

ሰብን መድሓንቱን
ኤርትራዊ ክብሪ ሃገሩ ዘቐድም። እቲ ምንታይሲ
ኣብ’ቲ ምኹስኳስ ሃገራውነት ስለዘሎ፡ ኩሉ ምእንቲ
መሬቱ ድሉው እዩ። ብመንገዱ ዝተጓዕዘ ትኽ ኢሉ
ኣብ ዘድልዮ ይበጽሕ። ውልዶ ኤርትራዊ ክብሪ
መድሓንቱ እንተዘይህልዎን፣ ብዛዕባ ሕብረተሰቡን
ከባቢኡን ሃገሩን ካብ ፈለማ እንተዘይኩስኰስን፡ ኣብ
ከምቲ ዝሓለፈ ወይ ዝተሰግረ መስገደልን ብድሆን
እቲ ስምረት እቲ ኣይምተራእየን። እዚ ድማ እቲ ምስ
መድሓንቱ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ንመድሓንቱ
ዘይከድዕ’ዩ። ንመድሓንትኻ ዘይምኽዳዕ ንሃገርካ
ዘይምኽዳዕ እዩ። ከዳዕ ኣይወለድ ጽቡቕ ነገር
ስለዘይብሉ።
ዋላ’ኳ ኲናት ስምዒት ዝሰልብን ቀልቢ
ዝወስድን እንተዀነ፡ ንከም በዓል ፈንቅል ዝኣመሰለ
መስተንክር ስራሕ ክትሰርሕ ግና ኣብ ሰንኰፍ
ጸኒሕካ ኣይከውንን እዩ። ክንድ’ቲ ዝኸደ ምስ ሰብን
ባህሪን ተዋጊእካ ኣብ ናጽነት ክትበጽሕ ዘኽእል
እምበኣር፣ ምስ መድሓንቲኻ ኣመና ምትእስሳር ምስ
ዝህልወካ እዩ። ኣብ ዝውሕጥ ሃልሃልታ፡ እናረኣኻ
እናሰማዕኻ ዘሊልካ ክትኣቱ ዘኽእል ንቕሓትካ ክብ
ኢሉ እንተጸኒሑ እዩ ድሉው ኣሎኻ ዘብል። እቲ
ምስ ወላዲቱ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ምእንቲ

ኣደ ዝጸድፍ። ኤርትራዊ ድማ ንወላዲት ሃገሩን
ወላዲቱን ብማዕረ የፍቅር፣ ብማዕረ ይናቢ።
ብዛዕባ ገድሊ ብዙሕ ተባሂሉ። እቲ ነቲ ዝኣመሰለ
ገድሊ ዘኽኣለ፡ ብዙሕ ናቱ ጽቡቕ ኣለዎ። እቲ
ቀዳማይ እቲ ንሓደ ውላድ ምእንቲ ሓቂ ምእንቲ
መድሓንቱ ከም ዝሓልፍ ገይርካ ምኹስኳስ፣ እዚ
ኤርትራዊ ባህሊ ምዃኑ መን ይኽሕዶ። ሰብ
ቅድሚ ሳሕል ምኻዱ ኣብ ገዛኡ ኣብ ዘዕበየቶ ስድራ
ይዕለም ነይሩ። ሓደ ግዜ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ
ሰውራ፡ ሓደ ነገር እናተማህሩ ከለዉ፡ እቲ መምህር
ነታ ዝምህሮም ዝነበረ ግዛዕ “99% ጥዕይቲ ኰይና
1% ጉድለት እንተ ደኣ ሃልዩዋ ከይትቐርቡዋ” ምስ
በሎም ኣመና ተገሪሞም ንሰምዕ። ተገሪሞም ግና ትም
ኣይበሉን። ስለምንታይ ኢና ዘይንቐርባ? ኢሎም ምስ
ሓተቱ፡ “ክትወድቕ ስለትኽእል ንስኻትኩም ድማ
ትሞቱ” ክብል መሊሱሎም። ኣመና ስሒቖም።
ንሳቶም እዚ ንዓኣቶም ቀሊል መልሲ ዝምልሰሎም
ኣይመሰሎምን። “ንሞት ንፈርሕ እንተ ደኣ
ኰይንና ደኣ ከመይ ኢልና ነዚ ሓላፍነት ክንቅበል።
ንመስዋእቲ ድሉዋት ስለዝዀንና እንዲና ንመሃር
ዘሎና” ኢሎም ነቲ መምህር ብዛዕባ’ቲ ዝፈርሓሎም
ውሽጣዊ እምነት ብዘለዎ ኣቕልል ኣቢሎም ምስ
ተዛረቡዎ - ወዮ መምህር፡ በቲ ንመስዋእቲ ዝነበሮም
ቅሩብነት ንባዕሉ ኣመና ተገሪሙ ይበሃል።
እዚ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘሎ ቅሩብነት እዩ
ናብ ናጽነት ኣብጺሑ። ሰብ ናብ ሜዳ ኤርትራ
ተጸንቢሩ ውፉይ ተጋዳላይ ክኸውን ዝወስደሉ ግዜ
ኣይነበረን። እቲ ምንታይ እቲ ባህሊ ስለ ዝጸነሖ
እዩ። ብረትን ምትኳስን ክመሃር እምበር፡ መስዋእቲ
ክለማመድ ናብ ክፍሊ ታዕሊም ዝኣቱ ኣይነበረን።
ቀዲሙ ተቐሪቡሉ እዩ። ምኽንያቱ ውልድ
ክብል ምስ መድሓንቱ ዝጸነሖ ስጥመት ቀሊል
ስለዘይኰነ።
“ብፈጣናት ጀላቡ ገይርና ናብ ወደብ ምስ ኣተና
ናብ ዝቕጽል ክንሰግር መሕለፊ ስኢንና። ደብዳባት
ጽዒቑ ተጋዳላይ ፈሪሑ። መፍርሒኡ ግና፣ ነታ
ክፈትሓ ዝኣተወ ከይፈትሐ ከይስዋእ እዩ ነይሩ።
ኩሉ ሓዊ እዩ ዝተፍእ። ብናትናን ካብ ናይ ጸላኢ
ብዝትኮስን ዝነበርናዮ ከባቢ ወደብ ኩሉ ጕሂሩ።
መውዳእታ እቲ ኲናት ኣብኡ እዩ ክምርኰስ።
ባሕሪ ሰጊርካ መርገጺ ባይታ ምስተረኽበ ዘፍሽል

እታ ኣሃዱ ብወኪላ ናብ ሰማይ ኢላ ትምልስ።
ካበይከ መጺእኹም? ክብል ኣስዓበ
“ካብ ሰማይ” ዝብል መልሲ ተዋህቦ።
መእተዊ ዝሰኣነ ገባር “በሉ ካብ ሰማይ ናብ
ሰማይ እንተኾይንኩምስ ኪዱ” ኢሉዎም መንገዱ
ይቕጽል። ቁሩብ ፍንትት ምስ በሎም ግና፡ ሓደ
ካብቶም ተጋደልቲ ነቶም ብጾቱ “ስምዑ እዚ ሰብኣይ
መእተዊ ደኣ ከሊእናዮ’ምበር፡ ገለ ሓበሬታ ክህልዎ
ይኽእል እዩ። እቲ ገጹ ከምኡ እዩ ዝመስል። ስለ’ዚ
ዘይንውከሶ” ኢሉ ምስ ካልኣዩ ጎይዩ ተመልሰ’ሞ፦
“ስማዕ እዚ ሓወይ፡ ናይ ስራሕ ጉዳይ ኮይኑና
ኢና በዚ መጺእና ናብዚ ንኸይድ ዘለና ዘይበልናካ።
ስለ’ዚ ገለ በዚ ቅድሚት እንታይ ጸገም ኣሎ ድዩ?
ሓተቶ።
እቲ ገባር፡ “ካብ ሰማይ መጺእኹም ንሰማይ
ትምለሱ ደኣ እንታይ ክህሉ - ኣብ መንገዲ ሰማይ
ደኣ ብጀካ ደበና እንታይ ከይጸንሓኩም” መለሰ።
“ንዓ ደኣ ኣይፋልካን። ንሕና ምስጢር ክንሕሉ
ኢልና ኢና፡ ንኹሉ ከኣ ሓቂ እናነገርካ ክኽየድ ስለ
ዘይክኣል። ካብ ገጽካ ገለ ስለ ዝተረዳእና ኢና” ደገመ
እቲ ተጋደላይ። ብድሕሪ እዚ፡ እቲ ገባር ጸገሞም ስለ
ዝተረደአን ሰብ ሓቂ ምዃኖም ስለ ዝተገንዘበን፦
“በሉ ብቕድመኹም ጸላኢ ኣድብዩ ይጽበየኩም
ኣሎ” ብምባል ካብቲ ክወርዶም ዝኽእል ዝነበረ
ሓደጋ ኣገላገሎም።

ክርከብ የብሉን። ሓንቲ ካብቲ ቅድሚ ተልእኾና
ከየትርፈና ዝፈራሕናዮ ኣይሂ ቦምባታት ኣብ ጥቓና
ዓሊባ። ንገለ ብጾት ወሲዳ ኣፍደገ ከፊታ መሕለፊ
ረኺብና ዕማምና ብጉያ ሰሊጡ”። ክብል ተጋዳላይ
ኣሚነ ኣብርሃ (ኮሎነል) ሓደ ግዜ ኣዕሊሉኒ።
ጅግንነት ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ። ቅድሚኡ
ግና ጅግና ንክትከውን ቅርቡነት የድልየካ። ኣብ
ሓንቲ ደቒቕ ስብእነት ክትፍጽም ትኽእል። ሰብኣይ
ንምዃን መስዋእትነት ክትቅበል ግና ክትሰሓል፡
ጅግና ንኽትከውን ወትሩ ክትኩስኰስን ውሽጥኻ
ክትኩስኩስን የድልየካ። ምስ መድሓንቲኻ ዘሎካ
ምትእስሳር ቀጻሊ ምእሳሩን ምትራሩን እዩ። ኣብ
ወተሃደራዊ ኣዘራርባ “ካብ ኲናት፣ ቅድሚ ኲናት
ዘሎ ኲናት ይኸፍእ” ይበሃል እዩ። ኣብ ሓደ ኲናት
ዕዉት ኰይንካ ክትወጽእ ኣብ ቅድሚኡ ዘለዉ
ስልጠናታት ክትብርትዕን ክትሃልኽን መስዋእቲ
ክትከፍልን ኣሎኳ። ኣብ ጉዳይ ቅሩብነት እውን
ቅድሚ ዝኣገረ ብብስለት ተቐሪብካ ክትጸንሕ
ኣሎካ።
ብዙሓት፡ ብሓበን ንጽምብሎም ዓወታት
ዝተጐናጸፍናሎም፣ ጸላእቲ ዘድነንናሎም ፍጻመታት
ኣለዉ። ፈንቅል ሓደ ካብኡ እዩ። ኣመና ንዀርዓሉ
እኳ ደኣ። ግና ብዅርዓት ጥራይ ዝዕቀብ ስለዘይኰነ፣
ወትሩ ኣብ ቅሩብነት ምስ እንህሉ እዩ። ብዛዕባ
ጅግንነት ሳሊና ቀጻሊ ምምዳር ዘይኰነ፣ ኣብ ጨው
ሳሊና ኣቲና ነቲ ጀጋኑና ዝሓለፉዎን ኣብ ታኼላ
ኣትዮም ዝፈጸሙዎን ክንፈልጦ፣ ሎሚ ንግራውቲ
ሳሊና፡ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ፈንቅል
ማይ መሊእና ኣብኡ ምጉያይ ከድልየና እዩ። ነቲ
ንዝክሮ ብተግባር ምስ እንፍትኖ ዝያዳ ይስወጠና።
ሰብ ምስ ሰብ ክዋጋእ ልሙድ እዩ። ምስ ባህሪ
ግና ከቢድ። ጀጋኑና ኣመና ሓያላት ብምንባሮም
ካብ ፈለማ ምስ መድሓንቶም ጥቡቕ ምትእስሳር
ስለ ዝነበሮም እዮም ዝገጠመ ይግጠሞም ዘልሓጥ
ከይበሉ ንፈንቅል ጋህዲ ዝገበሩ።
ህዝቢ ኤርትራ፣ ንጥልመት ግብረ መልሲ ሂቡ
ዝስዕር ኣብ መድሓንቱ ጽኑዕ ህዝቢ እዩ። ውሽጣዊ
እምነት ዘይብሉ ጽኑዕ የለን። እቲ ገድልና ዝሓለፎ
ኩሉ መስገደላት ድማ ብዘይጽንዓት ዝስገር
ኣይነበረን። ኣብ’ዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘብጸሐ ንቕሓት
እዩ። “ንቑሓት ሰባት ኣብ ዝዀነ እዋን ንመስዋእቲ
ድሉዋት እዮም” ዝብል ጥቕሲ ኣሎ። ንቕሓት እዩ
ኣብ ዝዀነ ግዜ ንኽስውኡ ድሉዋት ገይሩዎም።
ስለዚ መመሊስና ንንቃሕ። ንቕሓት እዩ ከም
ንሰምርን ከም ንስዕርን ገይሩና። ሕጂ’ውን ምንቃሕ
ኣገዳሲ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.137
qȠÌ

ÞȢĚ
 k

űŊĜ ƯęĮȲ űŊĜ ȣľĖȲ űŊĜ
ĉŚÿŚÕƢƱŕƶƄĄĜõÿĔǤŚ
ŶǡƴƆ ęƆġƙ ĉƟŲ ƊùŴ ŶęǎƇ
ƄĉęƆǂȳĜŊƄŊǡƴƆęƆĝȲŴǆ
ŅǆŲ ƧĩǹƤ ƭôĉ Ƅôƨȳ ƄŊ
ǉǡ ƖƄ ƄŊ Ŵǆ ŊƲÿŚ ƭôĉ
ŊƶŕǶŴűǡĄġęÿŚŶƶĉǎŴŘŚŶ
ǆƌȞùȳ ƄŊ ƎùŗƇĉ ƎűŊę ƉƄ
ŊňñĖ ǦǊǎ Ɔǂȳ űŗ ǉǤƤ ƭôĉ
ŶƧĩǹƤ ƭôą ƄȎŇĺȲ ŊƧĩǹƤ
ƭôą ŕćƆƳƲ ƎűŊĚ ƆŶƉúȲ
ġĕƯŶ āǢġŶ ŴŊė Ɖĉ ƶĄęā
ƄǁǶėǻęŶȳ ĄŊƴāŚƂ ĜŊ ƌŊ
ƄŊ ǦŊĖ ƱāùȤ ǦƵȲ ƄŊ ÿğŊ
ƱāùȤ ǦƵ ǆŅƶā ƆŶŕǉƄ ƃùŴ
ǎćƄŊƧĩǹƤƭôąƶűŊĚƉĉ
ƶŅƶāŶęǌƆȳűŗƶŅƶüƌŊŴǆ
ĉŶňęǦƵƂƱāùȞõƧĩǹƤƭôĉ
Ŋƶôƭô ƉȎŊĿŶ Ĝ÷ĉŶ ȣľęŶ
ƎĄùƇŶƄŅęŗƫƎĜęÿõŶŊęĬŚ
ƎĄėĄĔõŶƎāùƨŶǆǦňƆȳƆŗ
ƧĩǹƤ ƭôĉȲ ĉŶȀ Ŵǆ ƶŅƶý
ƄŊÍƴ ƭôĉ Ŋȓņľ ŶƛŶűŊę
ƱǎùǂŴ űǡėŚ Ɔǂȳ ÿǩġȲ ȣľĖȲ
Ĝ÷ĉȲ ȞǶėƧűŚȲ Ŋùþ   
ƢƱŕ ĄŶĬöƇĉ ƌŊ ƧĩǸ Ɔǂ
ƆŶŕŕňñô ŊƲā ƱƌŚƯ ƄǆƏűŶȳ
Ɔśĉ ĔĬľŗ Ŋƃǎ ƱǆŕÿƲȲ
ŊƭǆųƱǆĔƄǂűǡėŚȲűśĉűǡėƧŶ
Ƅƌ÷Ƥñ÷ƢƱôƨĉűǡėŚǆȞǻĕȳ
ġôÍƳƄŊÍƳƧĩǹƤƭôĉƶȣǶę
ïǫȣ ȞƧĞ ƎŶǡŊĔõ ǦǎŶ Ɔǂȳ
űŊĜ ƯęĮ ǎć ƌŊÍśĉ ƧĩǹƤ
ƭôĉŴƄȎŇľŴȲƄŊƭôĉŊĜ÷ĉŶ
ęǦƄŚŶ ƎŶűŊę ƱƛƆõŴ Ĉ÷ŘŚ
ƆǂȳĉġűŊĝƯęĮƱôƨĜŊǻėǆ
ƆǂƄŊÍƴƭôĉȓņľűǡęƎȞǻęŶ

ƎñŊŶ ƭľĆ Ʊôƨȳ ȓņľ űǡę
ŶĉľňùÍƧŶ ƭľĆ ġô ƱǎùǇȲ
ĉġűŊĝƶŕƭĔĹƆǂƶƛƆúȳ

òÊġÞðÌ
ðƌıÌ
Ɖk{

ıȓ÷Ś ƎğƯ āǛ ıǎĆ ġć
ƎƧïňƶȎŶüĄôôǃÍǂȳúĆǎć
ÌƄȡęǆŗ ȠùĉÍ ƶŊù ŕƢĞƛƨ
ǆęƉŊȳŅƳƖƄƆŗŴǆĆùǇŴŘ
ňǙŚ ƶÿŚŚ ĉȣėǆ ȠùĉȲ Ņƴ
ĸùƯűŘ ƱǆƴƱĄŚ Ĵùƭ ĉƯǄǂ
ĄǎĄĻƄęƆĜŕƵŴŴǆĄėƖŇ
ŊƲÿŶƑǆŲǆęƉŊȳ

ĹťƱùŲďƳƱđ
ęƆǆ ĉġ ƄŅùƌǄ ŶŚĉñęŚŶ
ĉùƆƄƛŶ
ƆŶŕƱǆƑǆŲ
ƭŇ Łĉűǡę ŚǡŊęÍǄ ƃùƌ
ƄǆŚǦĉŘŶ ƃƙȳ Ɖĉ ĄğŖƄ
ȎƢŘ ƆĉŅęȲ Ïĉĉāǌę ƭŅǆŗ
ĜňŚ Ɔǂ ƯǇƄÐ ƆŶŕǆúĉƙÍƧŶ
ƄǆŚƄĉŶŶȳ Ŷğ ǦŶ Ɔŗ ƶƥïň
ǦĉŚĜǣėȲƄŊŗŊĉȣėǆȠùĉ
Ŵǆ ƭôĉŴ Ĺǌćǆ ǉĔǜ ƶġėƯ
òöƧǎƥŴƄȣėǆŚ ƅƎġƋŗŒ
ȧĔǋĜę  Ƞùĉ ƎŚƉƧŶ ŅĮƭȴ
ǫùƭĄŚćęġǄćęŗŶȳ
ŘĖƛñņňŚĜňŚƄŊĄƶǡňŖ
Ʊġȣę ƤƋȨǎǄȲ ŶŘĖƛ ñǆƢŚ
ćęġǄ ćęŗŶ Ƨýǎ ĄġĄėŚ
ǻėǆÍǂƢĻĕõƶęƉŊȳǡŴŊƲā
ƴŶŘŚ ñǆƢŚ ƎŕȓāȞõ ĉƟŴ
ǦŶǎĚƄŅǤǦġƄƄĆŖǆęƉŊȳ
Ɔƴ ĹùŇ Ą÷Ɔ ƭôĉ ǡƳƄ Ʊ÷
Ĵùƭ ÌŕƥğƃŚȲÍ ÌǉėȠŚȲÍ ƶŊõ

űŊĜƯęĮŊāǎǡŚƆǂƶǞĉęȳ
ƢǋĜŊ ƌŊ ĉġ ǦǌćƤ űǡėŚŶ
ĜňŚŶ ƶŅƄĢ ĉġ űŊĝ ƶŅƄĢ
ǆŅƶāȳ űŊġƙ Ņŗ ƶĄǉŊƌǇ
ƆŶŕ ƱǆƉǆǌŚùƌ ŚŅƄğȳ ƉĉÍƳ
ƖƄŊƯŊǁŖŶƭǆűŖŶǆȞ÷ôÍĉŅę
ǌęǤ ĄƭùŘƤ Ɔǂ ƱǤǻĉȳ
űśĉ ǉĬľŗ ǥǤŘŚ ŊƲā
ƄǆŶÿġŅúĉŶȳƶŅƶāǦƵŊĹöõ
ŶĜǦĚĉ ƃŴȳ ƄƶǇĉ ĉġ űŊġŴ
ƱňƆĝŴ ƄǆƏŲŶȳ ŶƄŊűŚȲ ŊĜŶƋ
ŶǦò ĉǎįġƌ ġėā ŋƘęƌ ĉġ
ŚƧƯùȲ ƱƖŚú ğƯŉŶ ƌŊ ğùġŗ
ƄǆÿùȣŶ ǆƖƧŶȳ ĬùǸȣƌ
ƖƄŚƆĔĄõȳűŊġŴƌùƇŚĜňŚ
ƶȞùǻƨǢǌǆǆƗŶŶāŴǻėǆ
ŶȞùǼǥǤĉġƆŚȓȣȓȣǦŴȲŅŗ
ǥǤ Ĭǌćǆ ƶǻįƯ Ƅƌù ƧĩǹƤ
ƭôĉŴ Ɔǂȳ ƆƳ ƖƄ ŊƯęıŶ
āǎǡŚŶƆŶŕƱǆƏǆŲƄǆÿƧŶȳ
ŊƱǆ ƯęĮ ƉƄ ƄǆǻƯąŶȳ ĉġ
ƧĩǻƙÍĊ ƎğŊ Ąƭġ ƎŚŅƄġ
ǆƉƄùȸĜ÷ĉƱǆŊõñǆƢŚĉŶňę
ǎǂȸ ĉġ Ƨĩǻƙ ƉǆŕƭĔľƌ ƖƄ
ĉġĜňŚǆƗŶĉġűǡėŚȣľęŶ
ƯęıŶƄǆƉƄùŶȳĉġƌùƇŚƶǦŅę
ÿĬż ƯęĮ ĉġ űŊġƙ ŊĉŚƯėľ
ƆǂƶŚǦŅęȳ

ƶȣǶĕƄõŘƧǄŶġĉƬŘŚŊƱǆ
űŊĜƯęĮƄǆǶȣƂŶȳȓùƃȲǹƯğȲ
ĄĔĔȲ āű Ŵǆ ĉȣǌǆ ġĉƬŚȲ
ıŶƃȲÕƆƷĉƉĉÍƳƄśĉƶƄĄĜõ
ƄõŘƧǄŶġĉƬŘŚŶűŊġŴƆǇĉ
ƶŅùƫȳŶƄŊűŚȲȓùƃűŗƶȎùƆ
ƱúĜŊƆĉŅęűŗŕȎ÷ƃƄǆġĉưŶ
ƆǂȳƆŗƶȓ÷ƆĜŊƢǆƌùƆűǡę
ƎƖƧŶǆƛƆùƆǂȳĜŊƆŶŕƜǆŲ
ĉŴùňŚ Ɖĉ ƶŕȎùƁ ƎȞùǻ
ǆƛƆù ǆƖƧŶȳ ƄŊ ƧĩǷ Ŵǆ
ȓùƃ ġĉƬŚ ƆŶŕƱǆŊõ Ĝ÷ĉ
ƄôƨȳȓùƃĜƭŘŚƢǆĄƭùŘŚ
ǁŊõŶȳ ƶȓ÷Ɔ űǡę ƆŶŕïùǂƌ
ƎğŊĉġűŊġƙƯęĮƱǆǡŅęƌƊõ
ǦƵƄúȳƄŊǦŊĖÿąĩŕǉĮľ
ƶƢĜǉňƆĞƄŊƄƆĉĚŴŶƛŶǉǆ
ĄƭùŘŚƢǆƭĄŘŚǆȎŶāȸƆŗ
ƶƖŅǉĜƖĉƉƄƆŗƄŊƧĩǻŴ
ŶġƉĊƆǂȳŊűŊĜƯęĮƆǂƶǎęŅȳ

ŊŴǆ āõȣ ŕǦňėśĉ ƄŊ
ƧĩǼĉ ƶġėā ŉŚ ćƆĜęŗ
ƶƆĜĕ ĜňŚȲ ƌŊ ŊƧĩǼĉ ÿė
ƶƜŲĜňŚǆŅƶýȳÿęűŚŊűŊĜ
ƯęĮ Ɔǂ ƶȣǶęȳ ĉġ űŊġƙ
ƆŴŕǤėǾƙ ƶġŕćĹę ÿęűŚ
ǁôŶȳ ƌŊÍƳ ĉġ űŊġƙ ǦęȃŚȲ
ƌŊÍŗ Ŵǆ āõȣ ŕǦňėŚƌ ƄŊ
ƄƆĉĚƙ ƶȣǶę ŉŚćƆĜęŗ
ÿėŶĉƟŶƉƄĲėȓűŚŶÿǆùŶ
ǆÿŚŚȳ āǎǡŚ Ƣǆ ǆľĔ ĉňù
ÿǄù Ɔǂ ƶƛƆúȳ Ŵǆ ǎƗćŚ
ƄǆƏűŶȳ ĉġ űŊĝ ƎƯĔľ ÿǆö
ƶĔƖŅȲ ǻŅŊ ƶĔƖŅÍĊȲ Ɗõ ǦƵ
ĉġ űŊĝ Ĝ÷ĉŶ ȣľęŶ ƉŊƶā
ƶƖƄô ĜŊȲ ĉġ ƌùƇŚ ƎƯĔľ
ƉŕƭęľŶȲƉȣıęŶƉȡľęŶȲƎƄùŶ
Ìĉġ űŊġƙ ĄŶ ǁŕƭęĹƌȸÍ ƎĄęāŶȲŶāŊĔŕĜŊƶǶıĉűǡę
ŶƶŊù āś ÏňƯùƙÐ Ɔǂ Ɔŗ ƉŅęƎŚŶ ıŲƯ ƄǡùǦúŚ ƎñŊŶ
ĄùĞȳ űŊĜ ƯęĮȲ ĉġ ƌùƇŚ ǆƛƆùȳ
ĜňŚŶűǡėŚŶƎŚŘƭĔľŶŊȓņľ ƌŊ ǡƴƆ ƧĩǷ ƶÿŶǡǉ ĜŊ
ƎŚűŊęŶ ǁƛƆôƌȳ ƄŊ űŊġŴ ƄŊ ǦǌćƤ ƭôĉ Ĝ÷ĉ Ʊôƨ

ĄƯĲŇ ƎĔƎŊ ƄǆƎƆùŶȳ ĜŊ
ƄŊ ƧĩǷÍĉŅę ƄŊ Ǧǌĉ ġô
ƱǆűŊęȳ ĉġ ƧĩǷ ŕňƃĝ ƄŊ
ǦǌĉƎűŊęƶįôġƆŶŕïùǂȲŶǉǡ
ƎñŋƶƛƆùȓņľƄŊƧĩǷġô
ƶāŊƇ ĄüƢĞ ƶƖƧŶ ȓņľ
ǆġƆŶȳ ŶāŊĔŕĜŊ ƶƖƧŶ
ƌŊ ƧĩǸ ƶŊǡġ űǡę ŊĄùƎƯ
ƄǡùǦúŚǆƗŶŊĄùƎƯƄŅęƎś
ƎñŊƶƛƆùȲƆŗĉġƧĩǷƯęĮ
ƱôƨȲĜ÷ĉƱôƨȲȣľĖƱôƨǻėǆ
ƆǂȳĜŊƄŊƧĩǷƱúƆǂƶñŊ
Ƣǆ ŶǦǌĉ ƱƧȓƇȳ ƱǆŊõ ƎñŊ
ƄǆƎƆùŶȳÿǩġƱôƨÿǩġǆñŊȴ
Ĝ÷ĉƱôƨĜ÷ĉǆñŊȴǻŅŊƱôƨ
ǻŅŊ ǆñŊ ƢƱŕ ŊƲā ȓņľ
ǆñŊȳ ŊƄŶȑĕ ƖƄ ƄŊ ƧĩǷ
āćľ ƱôƨȲ āćľ ǆñŊȳ Ɗõ
ƭǆűŚ ƄŊ ƭôĉ ƶęƁ ŕǦňę ƌŊ
ƧĩǹƤƭôĉĜňŚƶĄŶǾƢƆǂȳ
ȓņľƶŅƶāƉƄȲȓęǁŚŶŕÿǎĢŶ
ƧĩǹƤƭôĉĜňŚĉġƶŅƶāƆǂȳ
ȓņľĉïŊǻėǆƄǆƏűŶŶȓņľ
ƱŊƶĂȴȓņľĉľňùƆŶƉ÷ǆƆǂ
ȓņľ ƱŊƶāȳ ĉġ űŊĝ ƯęıŶ
Ĝ÷ĉŶ Ʊôƨ ĜŊ ƉƄ ȓņľ îņ
ǆƛƆùȲŕĹŇõƖƄǆƛƆùȳƄŊ
ƧĩǹƤ ƭôą Ĝ÷ĉ ƶǧǉú ǦŴ
ȓņľ ƄŊ ĉïŊ ǻėǆ ƄǆƏűŶ
ƶȓǡĉȴ ȓņľ ƄŊ ĉıňùÍƧŶ
ǆȓǡĉ Ɔǂȳ ƄŊ ƧĩǷ Ʊǁô ġô
ƱǆıŅùȳ
ŶÿĹż ƯŊǁŚŶ ôƧǻŶ ƶĜęā
āŊĔŕĜŊƄŊĴùƫŶĄŶƆĜǄŚŶ
ƶôƭôƢȣĖǆǡŊęȳƆƳƖƄƯƣŚ
ƶƖƧŶȲƆŗāŊĔŕĜŊŊƲÿŚĉġ
űŊĢĉ ƯęıŶ Ĝ÷ĉŶ Ʊôƨĉ ĜňŚ
ĉġ ƶñùƧƨ Ɔǂȳ ĄŶƆĜǄŚ ƄŊ
ıùǷȣôƧǸƶǎęƛƎöƯǎĄ
ġôƶęƉņŊƲÿŚűǡėŚŶĉŚǦňę
ňñĖƶƭǉúĉŊęŖƯÿǆöƄôƨĉȳ
ƆŗƶȣȓĉƨŕǦňęĉġƧĩǼĉ

ƭôĉƎƭùňƶŅľƪŚĴùƭȲŅŗƱęƄǁśǻŅŊȲ
ŊęƎŚƶŅôĩùćŚƎŚƭŚęŶƎŚāȎŶŅĻƭȳ
ǡôƌŊŗŶğƎŚāȎǁúĉƎŚƯƢŕúĉƶŅľƪŚ
ĩùćŘŚ 1$$&3 ,PDJH $ZDUG <RXQJ
$UWLVW $ZDUG  ƶŊõ ǆęƉŋȳ Ŋ ǎć
ƕűŘŚƒŴŚāǎāǎƄĈĖƌćƆƉùƶǡŅĔŚ
$Q$PHULFDQ*LUO6WRU\Ê0HORG\
/RYH+DVWR:LQƆŚŊùȠùĉĄĖāǶňǆ
þƴƭǄȳćęġǄćęŗŶĉġƯǎĆƄƄǤŴƳŊƌ
ƎŚęƆǇ Ɖôƙ ŊęƎŚ ƶŅô ƯǇŘŚ ƄŅęƋŘ
ŚęƉŊȳ ġĉ ƶĔƖŅŚôŚŶ ŕǶĬġŚŶ ƶƝŴ
ƄęňƯŕ ȠùĉȲ ÿŶŗ ŕƖŘŘöŚ Ƞùĉ ƭǄ
ŚęƉŊȳ ƶǄǌ ƙùƆ ĄğŖƄ Ĝėāŗ Ƞùĉ
ƶǡŊėǦŶȲƄŊƴúĆƭĄŚƎŚƶęǤāŚȓŇŚ
ƶǦŅė÷ Ƞùĉ ƱŅęƉŕś ƯǇƄÍǂȳ Ɔƴ ƭǄŘ
Ʊ÷ Ƞùĉ ÌöŚùÍ /LWWOH  ƆŚŊùÍǄȳ ƄŊƴ
ȠùĉƉĉƃĜėƃȲĘǡŶòùƶƄĄĜ÷ñņňŚ
ŕƥğƆŗòöƧǎŕğŗȞŶǆęƉňȳƴŶŘȠùĉ
öŚùȲ ïù ƶŕňñôŚ Ƕňǆ Ąęǡĉ ǆŊȓÿÍĊ
ŴŊǫùƭĜęŕĜôġŕƭĄŚƆŚĉôġǄȳűƴŴǆ
ǫùƭĜęŕĜôġŕƭĄŚǶňǆǎćňƯ÷ćęġǄ
ćęŗŶŕ÷ŇğŕƭǄȳćęŗŶƄŊƴȠùĉƋŷ
ĉƧğƆ ƶƖǆǎ ƯǇÍǂ Ʊôƥȳ ĆùǇŴŚ ǡŶƱŊ
ŊĉƧȑƆȲƥŴƄȣėǆŚƆƴȠùĉŶğňƯ÷ÍǄȳ
ƄŊƴ öŚù ƱęƆġŘ Ƞùĉ ƄȣėǆŚ ƑǆŴ
ŊĉġŘȡǎćÌƶűƄĜŚƄȣėǆŚȠùĉÍƶŊù
ƎŊĖƎŚĔŊŅĻƭȳ

ćęġǄćęŗŶŊƭĜęŕƧƄęňƯŕ
űÿĜ  ƄŊ ȫ÷ŷ řƎğġ
ŶĉŶňęƄïǊƃ÷ŕĹùĮ÷śȳƄŊ
ÿąĩŕ ƭĄŘ ǎć ƄŊ ïǡėƤ
ŶǦǋƎŚĬ÷ĹùǙĆėȳŊǎāęÍƳ
ŊŴŊúġƄŶǟôġŊĉǦƭƶ
ŴŊŗġćƎŕġȣĔõŅĻƭƱ÷ƭƢǋȲ
ǌęǤ ĉõƆ ŊĉõƆ ƎŚȓŶŅĚ
Ǝƃ÷ȴƄŊŘġćƶƝùƪŚȠùĉ
ŊĉġŘȣȳĬùŇŕƖŘŕùŗȠùĉ
ŴŊƄ Ɖĉ ƶǦƯƶ ƶǡŊĔŚ ȠùĉȲ
ŕƖŘŘöŚ Ƞùĉ ÌŊ÷ƋĩÍ ƆǄȳ
Ɔƴ ŊĄǉŅę ŕôŏƾŶ ƁǆŇĞ
$%& ƶŕĄÿ÷ôȞŚƏĈǎǄÍƤŚ
ȠùĉŊƲÿŚŕƖŘŕùŗƶĔƖŅŚ
ȠùĉÍǄȳćęġǄćęŗŶƄŊÍƴŴǆ
ÿŶŗġǎėŉŚćƆƉùǥėƆŚŚęƛ
ȠùĉÌǋǄŶǟŶĜŶÍƆŚŊùǶňǆ
Ŋĉÿƶ ƭǆǄȳ Ŋȓņľ Ǝŕľęň
ŊĉƛƄ÷ ćƯĔÍśĉ ƄŊŘ Ƞùĉ ƶŕȞ÷ôǄ ćƯƉŴŚ ƵŴ ƭôĉ ƉƄȲ ćęġǄ
ƶęƉņ ñņňŚ ĜňŚ ġć ǉǤǣą ćęŗŶ ĄęƄǄ ÌƱǆƎƄù ǁôŶ ƆǄÍ Ŋĉňù
Ǝùƭù ŅĻƫȳ Ɔƴ ƭǆų Ą÷Ɔ ǆǡùȓƄȳƶŕȞ÷ôǂƢïŊŗęƆǆśǎćȲƯǎĄ

î˷ΎÁAΎk·Ü
ƱǁňƆġȲ ŶāŊĔŕĜŋĉ ƶǶıĉȲ
ŶƯŊǁŚ ïǡę ƶǎęƛŶ ƶĉùƆŶ
ĉġ ƶƖƧŶ ƉƄȲ ĉõƆ ƯǎĆƇĉ
ȓņľȣĔƉȣęǂŶŊĜ÷ĉŶȣľęŶ
ĉŚāù÷ǆŶƎűŊĕŶƯǎùǆĔƛņȳ
ĉġ űŊĢĉŶ ĉġ āŊĔŕĜŋĉŶ
ƱňƆġ ŕǦňę ƆŶŕƶȣȓą Əǆŷĉ
ƉƄ ŊǤŶƂ ĉġ űŊĢĉ ƎŕƭĔĺ
ǆǦŅƇĉȳ ĉġ űŊġƙ ƉǆŕƭĔľƌ
ƶǦŅęȓņľƏűƶƢïŊȓņľġô
ƱǆęƉŊȳ ƌŊ ĉġ űŊġƙ ƱňƆġ
űǡę ŶƖǆŚȣȓĉ űŊġƙ ŶĉǦŘƆ
Ʊǎö ÿǆùŶ ŚŊƭŚŶ ĉġ
űŊġƙ ŶƛŚŕƭĔľ Ʊǎö ÿǆùŶ
ŚŊƭŚŶ ŊŕƭȑȑȠ ǆƭŇȳ ġôƶƜű
ƄŊ ŶƆġűŖ ƎŊęŘŖŶ ƎŊęŘŚ
āŊĔŕĜņŶƭĮņĄȑƃƂŶĄȑƃ
ïǡĕŶ Ŷĉȓňľ ƶĜęā ĄŶƆĜǆȲ
ŶƧĩǷŶŶāŊĔŕĜņŶĜ÷ĉƶñņ
űǡėŚǆȣȓĉȳ
ĉġĄŶƆĜǄŚǉĭŊĜ÷ĉŶġųŚŶ
ĉĉù÷ƆŶƆŴűŅĔƶƄùŶƱćƯŊùŶ
ĜŊƉƄȲĉġűŊĝƯęıŶȣľęŶƱôƨ
Ɔǂȳ ĉĉù÷ƆŶ ƆîŶĉîŶŶ Ʊôƨ
ñǆƢŚƧýġŶĬȑùŶƶƜűƯŊǁŚ
ŶĉęǦǤȓ ǁƛƆùȳ ĄŊƴāŚƂ
ĜŊ ƄŊ ŶƆġűŖ ŊƶĄïĚĉŶ ƄŊ
ŶƆġűŖ ŊƱŕǦŊĚĉŶ űǡėŚ Ɔǂ
ƶűŊęȳ ñǆƢŚ ĄȑƆŗ ƢôǏŘŚ
ƱȎŊľ ŕǦňę ĉȣȑĉ ƆĉŅƄęȲ
ƄŊƧĩǹƤƭôĉĜ÷ĉƉĉƶñŊ
ƄǁƌŚƯŶȳ ƄŊ ƧĩǼĉ Ĝ÷ĉŶ
ęǦƄŚŶ Ʊôƨĉ ƵǤŘŚ ƉƄÍǇĉ
Ŷïǡę ƶïŶȓƥŶ ƱćƯŊùƥŶȳ űƳ
ƄĹǋĊĉ ƶŕĔǎƆƨŶ ƶűľāõŶ
ĄŶƆĜǄŚ
ƧĩǹƤ
Ĝ÷Ċĉ
Ŋĉā÷ƧȲ ƄŊ ĄġĄę ïǡėƤ
ƯŊǁŚ ƄǎćƯŗȲ ƢűŶŗ ŘĖƜĉŶ
ȎǤŘśĉŶ ŊĉƟŶ Ŵǆ ĄǎĔƙƤ
ŊǎòŘśĉƯƣŘŚƏǆŷĉǆƢȏȳ
***

ƌŊƶƝűƆŚŊñǧƎƭǦŚƉĉƱǆƎƆùǆƴĔņȳŊƲÿŚ
ĜňŚ ÌǡŴÍǁ ƱôƗȲÍ ÌƄĖǡÍǁȲÍ ƢƱŕ ƆŴŅõ āùĊĉ ƌŊ
ĉŚǦňęƎƯǡŖǆęƄǂƆǇĉȳƌŊúĆǦŶćęġǄćęŗŶ
ƆƛùŗƄŊűŚÍǄȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.137

ፈደረሽን ምሕንባስን
ውድድር ጀላቡን ኤርትራ ሓገዝ ረኺቡ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ውድድር ብሽክለታ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉ
ካልኣይ መድረኽ ውድድር ብሽክለታ
ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል ትማሊ ብናይ በረኻ ውድድር
ቀጺሉ።
ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ
ዝተኻየደን ብኣመሓደርቲን ተቐማጦን
ኣፍደዩ ልዑል እንግዶትን ምቕባልን
ስፖርታውያን ዝተሰላሰለሉን ውድድር፡
ልዕሊ 17 ዓመት ተቐዳደምቲ 36
ኪሎሜተር ክስርዓሎም እንከሎ፡ ትሕቲ
16 ዓመት ተቐዳደምቲ ድማ ናይ 32
ኪሎሜተር ጉዕዞ ምክያዶም ህዝባዊ ርክባት
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣፍሊጡ።
በዚ መሰረት፡ ካብ እንዳፍራስ ንኡስ
ዞባ በሪኽ ተበጊሶም ኣብ ኣፍደዩ ንኡስ
ዞባ ሰረጀቓ ካብ ዝበጽሑ ተቐዳደምቲ
ትሕቲ 16 ዓመት፡ ኤሊድ ክፍሎም ካብ
ኢብራሂም ሱልጣን ክዕወት እንከሎ፡
ዩኤል ዓንደመስቀል ካብ ሓርነት፡ ሴም

መንግስተኣብ ካብ ሰማእታት፡ ዩኤል
መድሃኔ ካብ ደብረጼን ቅድስት ማርያም፡
ሜሮን መልኣከ ካብ ሓላይ ከምኡ ድማ
ኤዛና ዮሴፍ ካብ ባርካ ክሳብ ሻድሻይ
ተርታ ብምሓዝ ከከም ደረጃኦም ነጥቢ
ኣመዝጊቦም።
ካብ ጻዕዳ ክርስትያን ናብ ኣፍደዩ ካብ
ዝተጐዓዙ ልዕሊ 17 ዓመት ተቐዳደመቲ፡
ሳይሞን ሚኪኤል ካብ ሓላይ ዕዉት ናይቲ
መድረኽ ኮይኑ። ሳሚ ጀማል - ልምዓት፡
ዮሴፍ ሙሉጌታ - ርእሲ ዓዲ፡ ዳናዮም
ፍጹም - ኢብራሂም ሱልጣን፡ ሳይሞን
ምሕረትኣብ - ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ
ቢንያም ተኽለ ካብ ቤት ትምህርቲ ርእሲ
ዓዲ ክሳብ ሻዱሻይ ተርታ ዝሓዙ እዮም።
ሳልሳይ መድረኽ ናይዚ ውድድር፡
ጽባሕ ሰንበት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ
ኣብ ከባቢ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ
ብዝተሰርዐ ውድድር ክቕጽል እዩ።

ሃገራዊ ፈደረሽን ምሕምባስን ውድድር
ጀላቡን ኤርትራ ሓገዝ ናውቲ ስፖርት
ምርካቡ ህዝባዊ ርክባት ኮምሽን ባህልን
ስፖርትን ኤርትራ ኣፍሊጡ።
ኣብ ዴንማርክ ብዝቕመጥ ኤርትራዊዴንማርካዊ መንእሰይ ዳንኤል ክርስቲያን
ዝተበርከተ ሓገዝ፡ ንውድድራት ምሕንባስ
ዘገልግል ዘመናዊ ናውትታት ስፖርት እዩ።
ወከልቲ ፈደረሽን ምሕንባስን ውድድር
ጀላቡን ኤርትራ ኣብ ዝተረኽቡሉ ብ 5
ለካቲት 2019 ኣብ ቤ/ጽ ኮሚሽን ባህልን
ስፖርትን ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት፡ ነቲ ናውቲ ስፖርት ዋና-ጸሓፊ
ፈደረሽን ምሕንባስን ውድድር ጀላቡን
ኤርትራ ኣቶ ዓብደልዋስዕ ኢብራሂም
ተረኪቡዎ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ናውትታት ስፖርት
ነቲ ብዝተወደበ ኣገባብ ንጥፈታት ኣብ
ምጅማር ዝርከብ ፈደረሽን ቀጻልነት
ዘለዎም ውድድራት ንምስራዕ ልዑል
እጃም ከም ዝህዝልዎ ክሕበር እንከሎ፡
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ሰረ’ኣ
ላዝዮ - ኢምፖሊ 10፡30
ኮፓ ደ’ረይ
ሪያል ቤትስ - ቫለንስያ 11፡00

እቲ ፈደረሽን ኣብ ቀጻሊ ምስ ኣብ
ደገ ዝርከቡ ግዱሳት ተመሳሳሊ ርክባት
ብምግባር
ንጥፈታት’ቲ
ፈደረሽን
ንምሕያልን ስልጠናታት ንምውዳብን
ብዝለዓለ ከምዝሰርሓሉ ገሊጹ።
እቲ ሓገዝ ዘበርከተ ኤርትራዊዴንማርካዊ መንእሰይ ካብ ዝሓለፈ
ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ኣህጉራዊ
ውድድራት ንኤርትራ ወኪሉ ዝወዳደረሉ
ባይታ ክፍጠር ክጽዓረሉ ምጽንሑ ዝሓበረ
ፈደረሽን ምሕንባስን ውድድር ጀላቡን
ኤርትራ፡ ኣብ ቀጻሊ እውን ብመገዲ

ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ነቲ ተበግሶ
ዝያዳ ብምድፋእን ክዉን ንምግባሩን
ከምዝስርሓሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሓቢሩ።
ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ካልእ ዜና፡
ፈደረሽን ምሕንባስን ውድድር ጀላቡን
ኤርትራ ብምኽንያት 29 ዓመት ዝኽሪ
ስርሒት ፈንቅል ካብ 8 ክሳብ 9 ለካቲት
2019 ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ውድድር
ምሕንባስን ውድድር ቀዛፋ ጀላቡን
(Canoe ) ከም ዘካይድ ሓቢሩ።
** ** **

ኤርትራ፡ ኣብ ካሜሩን ተዀሊዓ
* ያቆብ ደበሳይ፡ ኣብ ሓደ ረፍዲ ኣርባዕተ ግዜ ናብ ‘ፖድየም’ መሪሹ

ንትሕቲ 23 ዓመት ተቐዳደምቲ
ጥራይ ዘሳትፍ፥ ህላወ ተካእቲ
ተቐዳደምቲ ኣፍሪቃ ዘነጽር፡ ሓደ
ሓደ ክለባት መንእሰያት ተቐዳደምቲ
ዝሃድናሉ . . . ኮታ ንመንእሰያት
ጥራይ ካብ ዝስርዑ ‘ኣፍሪቃዊ
ውድድራት’ ብቐዳማይ ይስራዕ
- ንኻልኣይ ግዚኡ ኣብ ካሜሩን
ዝእንገድ ዘሎ ውድድር ብሽክለታ ቱር
ደ ሌስፕዋር!
ኣብዚ ድሮ ሰለስተ መድረኻት
ኣብ ዝተላዕሎን ከም ጃፓን፡ ኤኳዶር፡
ፖርቱጋልን
ካልኦት
ሃገራውያን
ጋንታታትን ኣብ ዝሳተፋሉ ዘለዋ
ኣህጉራዊ ውድድር ድማ እዮም፡
ተቐዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
ካብ ናይ ውድድር ክሮኖ ሜትሮ ክሳብ
ዓቐብ ዝዓብለሎ ናይ ትማሊ ሳልሳይ
መድረኽ መግትኢ ዝተሳእኖም። ያቆብ
ደበሳይ እሞ ብተደጋጋሚ ናብ ፖድየም
ደዪቡ ናይ መድረኽ፡ ውህሉል ግዜ፡
ዓቐብን ናይ ነጥቢን ሽልማት ‘ግሕጥሕጥ’
ኣቢሉ ብምውራዱ ዓቢ ኣርእስቲ ሰሪሑ
ዝርከብ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ።
** ** **
ካብታ፡ ንኸም ፍረቓልሲ፡ ክንድሽሕ፡
መኽሰብን ሞሳናን ዘፍረየት ስድራ
ደበሳይ ዝወጸ ያቆብ፡ ትማሊ ካብ
ንኮንግሳምባ ተበጊሱ ኣብ ድቻንግ

ኣብ ዝተፈጸመ ናይ 68.3 ኪሎሜተር
ውድድር ዝነኣድ ጸወታ ብምርኣይ
እዩ ደሚቑ ዝተራእየ። ምስ ኤኳዶራዊ
ተቐዳዳማይ ኣሌክሲ በንጃሚን ኣብ
ተረርቲ ዓቐብ ናይቲ ውድድር ብኣጋኡ
መጥቃዕቲ ዘካየደ ያቆብ፡ ንሓያለ ናይቲ
ርሕቀት በይኑ ድሕሪ ምቕላሱ እዩ
ብሰዓትን 41 ደቒቕን 37 ካልኢትን
ንውድድሩ ብምፍጻም ተዓዊቱ። እዚ
ብሓሙሽተ ካልኢት ንኣሌክሲ ዝቐደመ
ኤርትራዊ፡ ሳልሳይ ንዝወጸ ካልእ
ኤኳዶርያዊ ሳንቲያጎ ሞንተኔግሮ እውን
ናይ 36 ካልኢት ጋግ ከንጽፈሉ ክኢሉ
እዩ።
ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
ናትናኤል መብራህቶምን ዳንኤል
ሃብተሚካኤልን ድሕሪ 39 ከምኡ ድማ

44 ካልኢት ናይ ያቆብ ውድድሮም
ብምፍጻሞም ራብዓይን ሓሙሻይን
ክስርዑ እንከለዉ፡ ድሕሪ 49 ካልኢት
ኣብ መዛዘሚ ዝበጽሐ ናትናኤል
ተስፋጼን ከኣ ሻውዓይ ብምውጻእ ምስ
ቀዳሞት 10 ተሰሪዑ። ፊሊጶስ ክብረኣብ
ድሕሪ ደቒቕን 51ን፡ ሮቤል ተወልደ
ድማ ናይ 3 ደቒቕን 29 ካልኢትን
ተነጺፉሎም መበል 13ን 17ን ተርታ
ሒዞም ኣለዉ።
ብሓፈሻ፡ ያቆብ ብ4 ሰዓት፡ 15
ደቒቕን 20 ካልኢትን ብውህሉል ግዜ
ብጫ ማልያ ኣብ ዝባኑ ብምዕቃብ
ጽባሕ ናብ ዝሰላሰል መድረኽ ክኣቱ
እዩ። ናትናኤል መብራህቶም ናይ 49
ካልኢት ጋግ ተነጺፉሉ ካልኣይ ከምኡ
ድማ ዳንኤል ሃብተሚካኤል ብ57

ካልኢት ተበሊጹ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም
ኣለዉ።
ኣብ ቅልስ ቀጠልያ ማልያ ናይ ግዜ፡
ያቆብ ብ53 ነጥቢ ይመርሕ ኣሎ።
ናትናኤል ተስፋጽዮን ብ46 ነጥቢ
ክስዕቦ እንከሎ፡ ሞሮኳዊ ላህሰን ሰበሂ
ድማ ብ34 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ
ይርከብ።
ኣብ ቅልስ ንጉስ ዓቐብ እውን
15 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ዝርከብ ያቆብ፡
ንኤኳዶርያውያን ኣሌክሲ በንጃሚን
(13 ነጥቢ)ን ዊልሰን ሃሮን (11 ነጥቢ)
ቀዲሙ ከም ላህመት ጸብለል ምባሉ
ፕሮሳይክሊንስታት ኣማስያኣ ኣብ
ዘውጽኣቶ ጸብጻብ ትሕብር።
ብጋንታ፡
ኤርትራ፡
ንኤኳዶር
ብደቒቕን 17 ካልኢትን፡ ንኢትዮጵያ

ድማ ብኣርባዕተ ደቒቕን 18 ካልኢትን
ማሕዲጋ መሪሕነት ናይዚ ውድድር’ዚ
ሒዛ ኣላ።
ኣብዚ 15 ሃገራውያን ጋንታታት
ኣብ ዝሳተፋኦ ዘለዋ ውድድር፡ ኤርትራ
ብኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ፡ መካኒክ
ፈረጅ መሓመድ ኑርን መራሒ ጋንታ
ኤፍሬም ኣብርሃምን ትእለ ኣላ።
ኤርትራ፡ ብሰኑይ ኣብ ዝተኻየደ
ቀዳማይ መድረኽ ናይ ግዜ ናይ ጋንታ
ውድድር ንኣልጀርያን ፖርቱጋልን
ቀዲማ ምዕዋታ ይዝከር። 102 ኪሎ
ሜተር ኣብ ዝሸፈነ ካልኣይ መድረኽ፡
ዋላ’ኳ ፖርቱጋላዊ ፍራንሲስኮ ካምፖስ
ተዓዋቲ መድረኽ እንተኾነ፡ ብውህሉል
ግዜ ኣርባዕተ ኤርራውያን ተቐዳደምቲ
(ናትናኤል
መብራህቶም፡
ያቆብ፡
ፊሊጶስን ዳንኤል ሃብተሚካኤልን) እዮም
ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ተሰሪዖም።
ብነጥቢ እውን ኣብቲ መድረኽ ናትናኤል
ተስፋጽዮን እዩ ጸብለል ኢሉ ነይሩ።
ብድምር 403 ኪሎሜተር ኣብ ዝሽፍንን
ሎሚ ኣዕሪፉ ዝውዕልን ውድድር ቱር ደ
ሌስፕዋር፡ ተሳተፍቲ ጽባሕ ናይ 111.1
ኪሎሜተር ውድድር ይጽበዮም። እዚ
ውድድር ካብ ንጎሌማኮንግ ተበጊሱ ኣብ
ያውንደ ክዛዘም እዩ።
** ** **

ሓዳስ

ኤርትራ
ጴጥሮስ ተፈሪ

ብስራት፡ በዓል ቤታ ዘይነበሮ ጠባይ ካብ
እትርእየሉ ሓጺር’ኳ እንተዘይገበረት፣ ነቲ ሮዚ፡
ሮዚና፡ ሮዜታ. . . ዝብል ተደጋጋሚ ዝሞልቆ
ቅጭ ዘምጽኣላ ኣስማት፣ ድሕሪ ምሕማሙን
ኣብ ሆስፒታል ምዕቋቡን “እዋይ ኣንቲ
ኣደይ ማርያም፡ ሕማቕ ጥራይ ኣይተርእይኒ
ኣይተስምዕኒ’ምበር፡ ዋላ ዓሰርተ ሮዚታትን
ሮዚናታትን ተር የብለን” ኢላ ሕድግ ኣቢላቶ
እያ ነይራ። ካብ’ቲ ትፈርሖ ዘፍርሕ - ሞት
ምስ ኣንጸላለወቶ።
እንተኾነ፡ ትኳቦ ሕማሙ መብጣሕቲ ገይሩ
ሓውዩ፣ ናብ ቤቱ’ኳ እንተተመልሰ፡ ሮዚናን
ሮዜታን ግና ካብ ልሳኑ ነቒሱ ኣይኣለየንን።
ምስኡ ተመልሳ’ሞ ንብስራት በዓልቲ ቤቱ
ንምጽዋዕ ኣብ ዝሓስበሉ እኳ ሮዚናን ሮዜታን
እናመሎቖ ተኸኽ ኣበላ። እዚ ዘይበሃል
ሕርቃን ከኣ ተጻዕናን ኣኸተለላን። ነቲ ሕኽኽ
ኣቢላ ረሲዓቶ ዝነበረት ድማ ዘከረቶ’ሞ ንሓሳባ
ሰረዘቶ። ኰነ ድማ፡ ናብ ዶክተር ጽርሃ ከይዳ
ኣብ ልቡ ኣላ’ዶ የላን ከተረጋግጽ ወሲና።
ዶክተር ጽርሃ ብሕታዊት ሓኪሙን ናይ
ልቢ መብጣሕቲ ዝገበረትሉን እያ። ስለዚ
እያ ብስራት ናብኣ ብምኻድ ከተረጋግጽ
ዝመረጸት።
ዶክተር ጽርሃ ንሓምሳን ሓሙሽተን ዓመት
ብሓሙሽተ መዓልቲ ስግር ዝበለታ፣ ምልክዕትን
ምኩርቲን ክኢላ መብጣሕቲ ልቢ እያ።
ኣስናና ነቲ ወትሩ ኣብ ስራሕ ክትህሉ እንከላ
እትለብሶ ንቑሕ ጻዕዳ በጃ ክዳና ዝዕብልሉ፣
ካብ ስኒ ኣድጊ ንላዕሊ ስሩዓት፡ ልዕሊ እተን
እትንየተለን ኣዒንታን ምዓጓጉርታን ጎሊሖም
ዝረኣዩን ዘጠምቱዋን እዮም። ጸጕሪ ርእሳ
ልስሉስን ነዊሕን እኳ እንተኾነ፣ ክትምሽጦ
ስለዘይተርክበሉ ወትሩ ኣሕጺራ እያ እትቘርጾ።
ነዋሕ እያ። ከም እምኒ ሽንድዋ ደው ኢላ
ክትርእያ እንከሎኻ፣ ማዕረኣ ዝመጽእ ሰብኣይ
ዘሎ ኣይመስለካን። ማእከላይ ርጉዲ ኣለዋ።
ከናፍራ ረጒድ ልስሉስ - ግና ዘይከም’ቲ ካልእ
ሰብነታ ጽልም ዝበለ እዩ። ኣብ ምሉእ ዕምራ
ንሓደ እኹል ወዲ-ተባዕታይ ጥራይ’ያ ኣጥቢቓ
ሓቚፋ ኣጥቢቓ ዝሰዓመት - ንኣቦኣ። ነቶም
ክሕከሙ ዝመጽኡዋ ህጻናት ድማ።
ስሩዕ፡ ንረኣዪኡ ዝስሕብ ቅርጺ እዩ ዘለዋ።
ማዕረ እቲ ልዕሊ ማዕጥቖኣን፡ ደሶኣን ደናጉኣ
ኰነ ኣስላፋ እውን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ዝተኸደነት
ተኸዲና ዘኽፍኣላ ክዳን የለን። ዋላ ሓንቲ ክዳን
ብዘይ ቅያር ገይራ ንሓዋሩ እንተትነብር፣ ከም
ዑፍ ወትሩ ጽብቕቲ ምኾነት። ብፍላይ ብፍላይ
ኣብ ጎሎኣን ኣስላፋን ዘለዋ ቅርጺ ይበል ዘብል
እዩ። ብኣኡ ዘይህነን ወዲ ተባዕታይ፡ ብኣኡ
ዘይትቐንኣላ ጓል-ኣንስተይቲ ይከሰስ።
ምሒር ርእሰ-ምትእምማን ዘለዋ እያ።
ብዙሓት በሃግትን ናፈቕትን ነይሮምዋ እዮም።
ሎሚ ሸውዓተ ማዕሙቕ ኣትያ ዘይትረኽቦም
እትናፍቖም ደለይቲ። ኣብቲ ንሞያኣ ዝምልከት
ካብ መጻሕፍቲ ተፈልያ ኣይትፈልጥን።
ካብኡ ወጻኢ ግና ሓንቲ ገጽ ትኹን እውን
ዘንበበታ ኣይትዝከራን። ሎሚ ግና ፍቕሪ ወረ
ፍቕሪ ምስማዕን ምንባብን ባህ ይብላ ጥራይ
ዘይኮነ፣ ኣይትጸግቦን’ኳ። ኪኖኡ ትብህጎ እውን
የብላን። ኣብ ስራሓ ዘለዋ ክብርን ክእለትን
መወዳድርቲ ኣልቦ እዩ ከም መልክዓ።
ብስራት፡ ኩሉ ንዶክተር ጽርሃ የሐጉስ
እዩ ዝበለቶ ትሕዝቶ ሒዛ እያ ከይዳታ።
ዋላ ናይ ፍቕሪ መጽሓፍ ከይተረፈ። ብዛዕባ
ፍቕሪ ደጋጊማ ከተዕልል ሰሚዓታ ነይራ
እያ። ብዛዕባኡ ጠቀስ ምንባብ’ውን ካብቲ
ዘማዕበለቶ ሓድሽ ባህርያት እዩ። ብስራት በዓል
ቤታ ናብ ዶክተር ክመላለስ እንከሎ ምስኡ
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ትመላለስ ነይራ እያ። ስለ’ዚ ድማ’ያ ንዶክተር
ገጻ ዘይሓደሳ። “ዶክተር ክትበጥሒ ከሎኺ፡
ኣብ ልቢ በዓል ቤተይ ነይረዶ ኣይነበርኩን
ከይሓባእኪ ክትነግርኒ ኢለ እየ መጺአ። ስለዚ’ስ
ኣብ ልቡ ኣለኹዶ የለኹን?” በለታ። ክትበጥሖ
እንከላ ኣብ ልቡ ኮፍ ኢላ እንተነይራ ደሃይ
ክትገብር። ዶካትር ድማ መብጣሕቲ ክገብሩ
ከለዉ፣ ኣብ ልቢ ሕሙም መንን እንታይን
ኣሎ ይፈልጡ እዮም። ናይ ልቢ ሓካይም ግዳ
ብዓቢኡ።
ዶክተር ጽርሃ፡ እቲ ሓደ ካብ ስነ-ምግባር
ናይ ሓደ ሓኪም ዝኾነ፡ ናይ ሓደ ኣብ
መብጣሕቲ ዘሎ ሕሙም ኣብ ሃለፍታ
ኣትዩ እንከሎ ዘህተፍትፎ፡ ዝሰመዖ ኰነ ኣብ
መስርሕ ሕክምና እንከሎ ዝረኣዮ. . . ላም
ከም ዝወሓጠታ ኣብ ከብድኻ ገይርካ ትም
ምባል፡ ይዕበ ይንኣስ ሓንቲ መዓልቲ ምሉቕ
ከይበላ ምስጢር ሕሙም ዓቂባ ዝተጓዕዘት
ውርዝይቲን ጥቅብትን እያ ነይራ። እዚ ድማ
ሓደ ካብ መትከላት እቲ ሞያ እዩ። እንተ ናይ
ትኳቦ በዓል ቤት ብስራት ግና፡ ዘኽፍእ ኮይኑ
ስለ ዘይተሰማዓ ከምኡ ኣይተራእያን።
“ኣለኺ ብርግጽ ኣለኺ። ኣብዚ ቀረባ
ግዜ ወርቂ ሚዶ ወይ እውን ኣብ ክሳድ
ዝንጥልጠል ወርቂ መስቀል ክገብረልኪ እዩ።
እቲ መስቀል እውን ብወርቂ ዝተሰርሐ ናይ
ዝፈተኽዮ መልኣኽ ምስሊ ክህልዎ እዩ።
ኣዝዩ እዩ ዘፍቅረኪ” ክትብል ኣፋ ከፈተት።
ኣበሰረታ እውን። ብስራት ብዝሰምዓቶ
ክትኣምን ኣይከኣለትን። ንእለት ብሓጎስ
ተወረረት። “እዋይ ኣነ ርግምቲ፡ ንሱ ካልእ
ይሓልመለይ ኣነ ድማ ተንኲለ ብድሕሪኡ ካብ
ሰብ ጉዱ ክፈልጥ ኢለ መጺአ። እዋይ ኣነ
ሓቁ’ዩ እምበኣር፡ ሮዚስ ኣብ ዱባይ ንብረቱ
ዝሽምተላን ወኪሉን ኣማኒቱን ምዃና ዝነገረኒ።
ዋይ ኣነ ርግምቲ” በለት፡ ናይ ልባ ዘረባ እዩ።
‘ዋይ ኣነ’ መን ኢልዎ እዩ።
ዶክተር ዘረባኣ ቀጸለት . . . ኣብ’ዚ ቀረባ
ግዜ፡ ነቲ ኣብ ባንክ ቁጽሪ ኣርባዕተ ዝርከብ
ገንዘቡ ፍርቁ ኣውጺኡ፣ ብስምኪ ሓደ ትካል
ክገብረልኪ እዩ። ፍርቁ ድማ ብስምኪ ኣብ
ሓድሽ ሕሳብ ከስግረልኪ እዩ። ባዕልኺ ድማ
ከተመሓድርዮን ክትመርሕዮን ኢኺ። እዚ
መቸም መርኣያ ኣባኺ ዘለዎ ፍቕርን ክብርን
ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ህያብ ናይቲ ኣብ ልቡ
ሰፊሩ ዘሎ ፍቕርኺ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ። ብሓቂ
ጽቡቕ ምንዮት’ዩ ድማ ኣብ ልዕለኺ ዘለዎ”
ክትብል ኣስዓበት። ብስራት በቲ ዝሰምዓቶ ደስ

ዘብል ዘረባ ትኳቦ ክትሕጐስ እንከላ፣ ብተግባራ
ግና ጐሃየት። በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝገበረቶ
ጥርጠራ ሓፈረት። ብልቢ’ውን ተተንከፈት።
ከም ፈለማያ ዶክተር ብዘይትሰምዖ ብልባ
“በዲለካ ትካቦይ ትካቢኖ ናተይ፡ መዓረይ፡
ሓላለይ፡ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ፡ ናብ ዶክተር
ሒዘናኒ ዝመጽኣ ኣእጋረይስ ብኻ ኣብ መንገዲ
ጠሊመናኒ” በለት።
ንሱ ካልእ እናሓሰበ ንሳ ከምዚ ምግባራ
ኣሕመማ። እንተፈሊጡዋ ክሳብ ክንደይ
ክቕየመላ እዩ ኣተሓሳሰባ። በቲ ባዕላ ዘምጸኣቶ
መዘዝ ምስ ውሽጣ ተባእሰት። ብገዛእ በዓልቤታ ተመዅልያ ከምኡ ክትገብር ምፍታና
ማዕረ ክንደይ ሕማቕ ተግባር ምፍጻማ ተረዳኣ።
ካብቲ ጥሒላቶ ዝነበረት ጣዕሳን ምስቁርቋርን
ዘውጸኣ፣ እቲ ዝቐጸለ ደስ ዘብል ዘገምጁ ዘረባ
ዶክተር እዩ።
“ . . . . ንዓኺ ዘይሓስቦ ነገር የብሉን።
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ምስ ደቅኹም ሒዙኪ ናብ
ዝተፈላለየ ቦታታት ንባጽዕ ኰነ ንፍልፍል
ሰሎሙና ንዙረት ክኸይድ እዩ። ሓንቲ
ተጠራጥሮ ነገር እንተ ነይራ፡ ይሓዊዶ
ኣይሓውን እያ። ድሮ ርኢኽዮ ከምዘሎኺ

ድማ ጥዕናኡ ኣብ ዘተኣማምን እዩ ዘሎ። ስለዚ
ሕጂ ሃሙን ቀልቡን ኣባኺ እዩ ዘሎ። ነዚ
ዝብለኪ ካብ ምግባር ድሕር ኣይክብልን እዩ።
ኣዝዩ ፈቃር በዓል-ቤት እዩ ዘሎኪ። ብልክዕ
ኣብ ልቡ ኣሎኺ። ብፍቕርኺ ከም ዝተሳዕረን
ምሒር ከምዘምልኸኪን ክትርድእሉ ከምዘሎኪ
እዩ ዝደሊ።” ከተእምና ጸዓረት።
ንብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን መብጣሕቲ
ገይራ እያ’ሞ፣ ከምኡ ገይሩ ንበዓልቲ ቤቱ
ጽቡቕ ዝምነ ሰብኣይ ወይ ንበዓል-ቤታ ጽቡቕ
ትሓልመሉ ሰበይቲ ገጢሙዋ ኣይፈልጥን።
ዋላ መብጣሕቲ እናገበረትሉን ሌፍ እናበለ
እንከሎን ልቡ ካብ ኵለን ቅድሚኡ ትፈልጠን
ልብታት፣ ፍልይ ዝበለት ኮይና እያ ተሰሚዕታ።
ንብስራት ከተዕልላን ከተበስራን እንከላ እውን
ብኸምቲ እናበጥሓቶ እንከላ ትሰምዖ ዝነበረት
ዝነበራ ስምዒትን ተመስጦን እያ ነይራ።
ብስራት በቲ መመሊሱ ዝውሕዝ ዝነበረ
ብስራት መመሊሳ ተሓጐሰት። መመሊሳ
ድማ ብተግባራ ተሰቀቐት። ሓንትስ በዛ ሕጂ
ረኺቡዋ ዘሎ ጥዕና ይመልኣሉ እምበር፡ ድሕሪ
ደጊምስ ዋላ ሽሕ ሮዚናታት ተር የብለን በለት።
በታ ፈለማ ምስ ሓመመ ኢላታ ዝነበረት
ትም ዘይምባላ ድማ ስክፍታ ሕማቕ ስምዒት
ስኽፍክፍ በላ። “ንሱ ንልቡ ንዓይን ንዓይ
ዝኸውንን መሊኡዋ፡ ኣነ ድማ ኣንጻሩ ዝኸደ
ቅንእን ተንኮልን ክፍኣትን እዋይ ትካቦይ እዋይ
ትካቢኖይ በዲለዮ። ንንፋስ ሂበዮ።”
ሓንቲ ዝረሳዕኩልኪ ንደገ እውን ክትዛወሪ
ክወስደኪ እዩ። ንዱባይ፡ ኣብኡ ንሓደ ወርሒ
ብሓደ ክትጸንሑ ኢኹም። ከምዚ ናትኪ በዓልቤት ይሃበና እዩ ዘብል። ከምዚ ዓይነት ለዋህን
ሓላይን ሰብኣይ፣ ንነፍሲ ወከፍ ጓል-ኣንስተይቲ
እንተዝበጽሓ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ። ቀጸለት
ዶክተር፡ ብሓቂ ከተኽብርዮን ክትከናኸንዮን
ኣሎኪ። ካብ’ዛ ኣፋ’ኳ ኣየውጽኣክን እዩ፣
ዕድለኛ ኢኺ ሮዚና፣ ሮዚ ሮዜታ ናተይ እናበለ
ብቕብጥሮት ክጽወዓኪ እዩ ዝቐሎ” ክትብል
ዘረባኣ ደምደመት።
ልቢ ብስራት ድማ፡ ኣብ ቅድሚ እታ ወሓለ
ናይ ልቢ ሓኪምን ብዙሓት ልቢታት ስራሐን
ከም ዝቕጽላ ዝገበረትን፡ ስራሓ ደው ኣበለት።

ብስእሊ
ተኽለማርያም ተኸስተ

ትምህርታ ተጽንዕ፡ ስራሕ ሸቐጣ ተካይድ. . .ምጭውትን ንፍዕትን!!

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.137

ኑኤል
ማ
ኣ
ት
ነ
ሰ - እም
ደ
ታ
ም
ቤተልሄ
ዓደምነገር

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ወልዱ ነጋሽ ዑቕባይ፡ ስም ወላዲተይ ነፍ/
ሶፍያ ገብረእግዚኣብሄር ሃይለማርያም ምባል
ተሪፉ፡ ሶፍያ ገብረእግዚኣብሄር ሃብተማርያም
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን14/2/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባእያ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣስመረት ዮሴፍ ካሕሳይ ምባል
ተሪፉ፡ ኣስመረት ወልደሚካኤል ወልደገርግሽ
ከምኡ’ውን ስም ኣደይ ምሕረት መንቀርዮስ
ምባል ተሪፉ፡ ሂወት ካሕሳይ ምልካይ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/2/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ
ቁ.38 ይቕረብ።
ኣቶ ዓወት መሓመድ ሓሰን፡ ስም ኣደይ
ጽሃይነሽ ግደይ ምባል ተሪፉ፡ ኣለምጸሃይ
ግደይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/3/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
6ይ ሲቪል መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ
ፓራዲዞ ጸጸራት
ከሳሲት ወ/ሮ ለተብርሃን ወልደሩፋኤል
ሞሳዝጊ፡ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ ኣቶብርሃን
ኢብራሂም መሓመድ (ብርሃነ ገብረሚካኤል
በራኺ) ንሓዳሩ ኣስታት 4 ዓመት ተገዳስነት
ስለ ዘየርኣየ፡ ጉዳይና ናብ ቤተ ዘመድ ሽማግለ
ክምርሓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብወኪል፡ ን4/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሙሉ ገብረማርያም ተስፋጼን፡ በዓልቤተይ ኣቶ ፍስሃየ ወልደማርያም ገብሩ
ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 1 ወድና ድማ ወራሲ ምዃኑ
ይረጋገጸሉ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሃዘጋ
ወ/ሮ ሳራ ካሕሳይ በራኺ፡ በዓል-ቤተይ
በረኸት ዕቅቡ ሓጐስ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ
2 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/19 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ
ከረን
ሊድያ ዓብዱ ዑስማን ምባል ተሪፉ፡
ኢማን ዓብዱ ዑስማን ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/2/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ወ/ሮ ምብራቕ ገብረወልድ ወ/ትንሳኤ፡
በዓል-ቤተይ ክብሮም ምስግና በይን
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 11 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ
ደቀምሓረ
ኣብ መንጎ ወረ/ነፍ/ ተወልደ ገብረገርግሽ
ብዘሎ ናይ ምቅሊት ውርሲ ክርክር፡ ተኸሰስቲ
1.ወ/ሮ ባና ሃይለ 2.የውሃና ሃይለ ንጹር
ኣድራሻ ስለዘይብለን፣ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪል፡ ን25/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረባ።
እንተዘይቀሪበን ንሰን ኣብ ዘየለዋሉ ጉዳይ
ክረአን ክውሰንን ምዃኑ ነፍልጥ።

ዓረዛ
ወ/ት ሳራ ገብረብርሃን ገብረኪዳን ምባል
ተሪፉ፡ ሳራ ብርሃነ ገብረኪዳን ይሕደጐ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን27/2/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ
መንደፈራ
ኣቶ ተስፋይ መኮነን ረዳ፡ ኣባሓጐይ ኣቶ
ረዳ ገብረማርያም ካሕሳይን ዓባየይ ወ/ሮ
ኢታይ ገብረስላሴን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ ደቂ
ኣሞታተይን 1 ኣሞይን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ጋህድ
ከሳሲት ወ/ሮ ሰምሃር ተስፋምኪኤል
ህብቲት፡ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ ኣቶ ተወልደ
ተስፋምኪኤል ኣባዲ ንስደት ካብ ዝኸይድ
ክናብየኒ ስለዘይከኣለ፡ ብኣካል ወይ ብወኪል
ቀሪቡ ጉዳይ ቤተ ዘመድ ሽማግለ ተመሪሑ
ክረኣየለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብወኪል፡ ን2/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት ፍርዲ
ዞባ ኣፍዓበት
መሓመድ ዓሊ ሓምድ ምባል ተሪፉ፡
ማሕሙድ
መሓመድ
ዓሊ
ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን13/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ፎርቶ ሳዋ
ሰላም ደስታ ግርማይ፡ ኣቦና ደስታ ግርማይ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/3/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ
ኣቶ ቴድሮስ ነጋሲ ኣካያዲ ስራሕ ምሕፋስ ሑጻ ዘርባቢት ሸንከላ
ሓ/ዝ/ብ/ማ ዓዲ ንኣምን ዝኾንኩ፡ ብመዝገብ ቁጽሪ ASR00030147
ብንግዲ ፍቓድ ልቸንሳ BD0403449 ብስም ጋሹ ዘርባቢት ሸንከላ
ዝፍለጥ ልቸንሳ ስለዝጠፍኣኒ፣ ብዕዳ ሒዘዮ ወይ ረኺበዮ ዝብል እንተሎ፡
ብቁ/ስልኪ 07266983 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ዝምልከቶ
ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ሒዙ እንተዘይቀሪቡ ሰነዳተይ ኣቕሪበ መተካእታ
ክሓትት ምዃነይ የፍልጥ።
ኣቶ ቴድሮስ ነጋሲ ገ/እግዚኣብሄር

ምልክታ
ኣብ ባረንቱ ዞን 3፡ ብሎክ 66፡ ፓርሰል J፡ ዝርከብ ብስመይ ዝተመዝገበ
ብመለለዪ ገዛ ቁ.000489 ተመዝጊቡ ዝርከብ፡ ናይ ገዛ ኦሪጅናል (ዋና)
ሰነድ ዋንነት ስለዝጠፍኣኒ፣ ዝረኸበ ወይ ድማ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ
ዝብል እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝወጽኣሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ወርሒ ብቁ. ቴሌፎን 07135221 ብምድዋል ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ
ካብ ዝምልከቶ ኣካል መተካእትኡ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።
ወ/ሮ ሓዳስ ዮውሃንስ

ምልክታ
ብስም መሓሪተይ ክፍለ ገብረመድህን ዝተመዝገብ ቁ.ፍቓድ ዋኒን
SML00005348 ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ንኡስ ዞባ ባጽዕ ጎደና
- ቁ.ገዛ - ዝርከብ ናይ ፋስትፉድ ትካለይ፡ ንወ/ሮ ጅሮም ኪዳነ ካብ
1/1/2019 ክሳብ 31/12/2023 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስ
ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ’ዚ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ
ስልጣን ናብ ዘለዎ ንቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከመዘየለ ተቆጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ
ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

ምልክታ
ኣቶ ታደሰ መኮነን ኣርኣያ ዝተብሃልኩ ምስ 8 ኣሕዋተይ፡ ኣብ
ኣስመራ ንኡስ ዞባ ጸጸራት ምም/ከባቢ ቤት መኻእ ዚፕ ኮድ 184
ASD 0045273 ካብ ወለድና ብውርሲ ዝረኸብናዮ መንበሪ ገዛ፡ ናብ
ስምና ከነተሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30
መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት፡ መአገዲ
ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ወይ
ሃገራዊ ካዳስተር ሒዙ ይቕረብ።
ኣቶ ታደሰ መኮነን

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.137

ሩስያ ሓድሽ ስርዓተ ሚሳይል ከተማዕብል መዲባ
ታደሰ ተኽለ

ሆስፒታላት ግብጺ ኣብ ምክልኻል ክሽቦ
ደቂ-ኣንስትዮ

ኣንጻር ግርዘት ደቂ ኣንስትዮ ዝጕስጉስ
ዋዕላ ትማሊ ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ
ዝተኻየደሉ፡ ተጣበቕቲ ንመሰላት
ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ካብ ዕለት
ልደቶም ኣትሒዞም ክከላኸሉ መደባት
ከምዘውጽኡ ተሓቢሩ። ኣብቲ “ኣልቦ
ተጻዋርነት ንግርዘት ጓል ኣንስተይቲ”
ብዝብል ኣርእስቲ ዝተኻየደ ዋዕላ፡ ኣንጻር
እቲ ሃሳዪ ልምዲ ዝግበር ጻዕሪ ካብ ልደት
ቈልዓ ክጅመር ከም ዘለዎ ጸቒጡሉ።
ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝርከባ ክልተ
ናይ ሕርሲ ሆስፒታላት ዝርከቡ ሓካይም፡
ጓል ዝወልዳ ኣደታት መብጽዓ ክኣትዋ
ብምግባርን ከም መዘኻኸሪ ድማ ኣብ
ክዳን እታ ናጽላ ጸረ-ግርዘት ምልክት
ዘለዎ ኣርማ ክገብሩን መደባት ከምዘለዎም
ኣብቲ ዋዕላ ኣፍሊጦም። እቲ ኣርማ፡ ናይ
ኤይድስ ምልክት ብግልባጡ ክኸውን

እንከሎ፡ ብቋንቋ ዓረብ
“ላ” (ኣይፋል) ዝብል
ቃል የርኢ።
ግብጺ ካብ ሃገራት
ዓለም
ብብዝሒ
ግርዘት ደቂ ኣንስትዮ
ቀዳመይቲ ክትከውን
እንከላ፡
ቴስዓ
ሚእታዊት
ደቂ
ኣንስትዮ’ታ ሃገር ከም
ዝኽንሸባ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ምቝራጽ ጉድቦ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ
ግብጺ ብ2008 ከም እተኸልከለን፡ ኣብ
2016 ከኣ ገበናዊ ዓንቀጽ ከም እተዋህቦን
ይፍለጥ። እቲ ልምዲ ናይ ኣሽሓት
ዓመታት ባህሊ ስለ ዝዀነ ግና፡ ከም
ዘይተቛረጸ ምንጭታት ይሕብሩ።
ኣብ ግብጺ ብሰንኪ እቲ ልምዲ
ብተደጋጋሚ ኣብ ቈልዑ ብዝተራእየ
ናይ ሞት ሓደጋ፡ ካብ ህዝቢ ሓያል
ተቓውሞታት ከልዕል ምጽንሑ ይዝከር።
ክሽቦ ሃይማኖታዊ ምኽንያት ዘይብሉ
ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ትንፋስ ቈልዓ ክሳብ
ዝሓልፍ ዝግበር ኣቐንዛዊ ልምዲ ብምዃኑ
ተጣበቕቲ ድምጾም ከስምዑ ጸኒሖም
እዮም።

ኣመሪካ፡ ንፍልስጤማውያን እትህቦ
ሓገዛት ደው ኣቢላቶ
ኣመሪካ ንፍልስጤማውያን ክትህቦ
ዝጸንሐት ኣብ ኣግልግሎት ጸጥታ ዝውዕል
ናይ 60 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘቋረጸት
ተሓቢሩ።
ኣመሪካ ንፍልስጤማውያን ከተቕርቦ
ዝጸንሐት ሓገዛት ካብ ዓሚ ጀሚሩ ክንኪ ከም
ዝጸንሐን፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ምሉእ ብምሉእ
ተቛሪጹ ከም ዘሎን ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብ ጉዳይ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት
ንዝነጥፍ ትካል፡ ኣመሪካ ዓመታዊ እትህቦ
ዝነበረት ናይ 360 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ
ዓሚ ከም እተቛረጸ ይዝከር። ብቐጥታ
ንምምሕዳራት ፍልስጤማውያን ካብ ኣመሪካ

ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ፍረ- ኣውሊዕ

ዝወሃብ ዝነበረ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር
ዝውድእ ናይ ጥዕና፡ ትምህርትን ትሕተ
ቅርጽን ሓገዛት እውን፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
ከም እተቛረጸ ጸብጻባት የረድኡ።
ኣመሪካ፡ እቲ ብጥረ ገንዘብ ክወሃብ
ዝጸንሐ ኣብ ኣገልግሎት ጸጥታ ክውዕል
ዝተመደበ ገንዘብ ኣብ ዘይመዓልኡ ይውዕል
ከም ዘሎ ብምሕባር፡ ኣብ ኮንግረስ ብዝሓለፈ
ውሳነ መሰረት ከም ዝሰረዘቶ ተፈሊጡ ኣሎ።
እቲ ሓገዝ፡ ፍልስጤማውያን ኣንጻር ሽበራ
ኣብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ቃልሲ ንኽተሓጋገዙ
ኣገዳሲ ብምዃኑ፡ ካልእ ኣገባባትን መንገድን
ክድለየሉ ከምዝከኣል ምንጭታት ይሕብሩ።

ዕለት
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ኣብ መንጎ ሩስያን ኣመሪካን ንሓያሎ
ዓመታት ጸኒዑ ዝጸንሐ ውዕል ምቍጽጻር
ኣጽዋራት ኑክሌር ስለ ዝፈረሰ፡ ሩስያ
ሓድሽ ስርዓተ-ሚሳይል ከተማዕብል
ትዳሎ ምህላዋ ኣፍሊጣ።
ኣብ 1987 ኣብ መንጎ ኣመሪካን ሩስያን
ተፈሪሙ ዝጸንሐ ውዕል ምቍጽጻር
ማእከላይ ርሕቀት ዝጐዓዙ ኣጽዋራት፡
ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ዝኸዘነኦ
ብኣሽሓት ዝቝጸር ሚሳይላት ከም ዝኣልያ
ገይሩ ነይሩ። ኣመሪካ ኣብዚ ወርሒ እዚ
ካብቲ ውዕል ብምውጸኣ፡ ሩስያ እውን
ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ተመሳሳሊ
ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ይፍለጥ።
ኣመሪካ ካብቲ ውዕል ንምስሓባ
ዘቕረበቶ ምኽንያት፡ ሩስያ ተወንጨፍቲ
ተማዕብል ኣላ ዝብል ክኸውን እንከሎ፡
ሩስያ ብኣንጻሩ ነቲ ውዕል ተፍርስ ዘላ
ኣመሪካ ከም ዝዀነት እያ ትገልጽ።
ኣመሪካ ኣብ ሓጺር ርሕቀት (500
ኪሎሜተር) ጥራይ ክሃርም ዝኽእል
ሓድሽ ተወንጫፊ ሚሳይል ተማዕብል

ከም ዘላ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ
ምሕባሩ ጸብጻባት የረድኡ።
ንሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ዝጠቕሱ
ምንጭታት፡ እቲ ሓድሽ ስርዓተ ሚሳይል
ኣብ ምድሪ ተተኺሉ ዝውንጨፍ ከም
ዝዀነን፡ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት
ተሰኒዑ ከም ዝውዳእን ገሊጾም ኣለዉ።
እቲ ውዕል ንቻይና ዘየጠቓልልን
ንቻይና ክቈጻጸር ዘገድድ ስምምዕ
ዘይብሉን ብምዃኑን፡ መዓልቱ ዘእከለ

ከም ዝመስል ተንተንቲ የረድኡ።

ሩስያን ኣመሪካን ከምቲ ኣብ እዋን
ዝሑል ኲናት ዝነበረኦ ኣጽዋር ናይ
ምምዕባል ቅድድም እኳ እንተጀመራ፡
ናይ ክልቲአን ኣቓልቦ ኣብ ኤስያ-ፓስፊክ
ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ቻይና፡
ማእከላይ ርሕቀት ዝወንጨፉ ኣጽዋራት
ብዘይ ዝዀነ ቀያዲ ስምምዕ ከተማዕብል
ምጽነሓ ምንጭታት የረድኡ።

መራሕቲ ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ ቬትናም ተቛጺሮም
መራሕቲ ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን
ንኻልኣይ ግዜ ኣብዚ ወርሒ እዚ ክራኸቡ
ቈጸራ ምሓዞም፡ ፕረዚደንት ኣመሪካ
ዶናልድ ትራምፕ ንባይቶ ሃገሩ ኣብ
ዘስመዖ መደረ ኣፍሊጡ።
ኣብ መወዳእታ ናይዚ ወርሒ እዚ
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቬትናም
ተራኺቦም ብዛዕባ ምፍራስ መደባት ኑክሌር
ሰሜን ኮርያ ከም ዝዘራረቡ ተፈሊጡ ኣሎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ምስ ሰሜን ኮርያ
ዝካየድ ርክባት ብዙሕ ጻዕርታት ዘድልዮ
ከም ዝዀነ ምስ ገለጸ፡ “ምስ ኪም ጆንግ ኡን
ዘለኒ ርክባት ግና ድልዱል እዩ” ኢሉ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ
ሲንጋፖር ተራኺቦም ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ
ኰይኑ፡ ኣብ ታሪኽ ክልቲአን ሃገራት
ንመጀመርታ ግዜ ፊት ንፊት ተራኺቦም
ዝተዛረቡሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ሰሜን ኮርያ
ካብኡ ንደሓር ፈተነታት ኣጽዋር እኳ እንተ
ዘይኣካየደት፡ ነቲ ኣጽዋር እተማዕብለሉ
ትካላት ግና ጌና ኣየዕነወትን ዘላ።
ኣመሪካ፡ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዘሎ

ቁጠባዊ እገዳ ከይሰረዘት ነታ ሃገር ሓገዛት
ክትገብረላ ድልውቲ ምዃና ክትገልጽ
ጸኒሓ እያ። ኣብዚ ዝቕጽል ዝርርባት፡ ሰሜን
ኮርያ ጭቡጥ ዝዀነ መብጸዓታት ክትገብር
ናይ ትራምፕ ትጽቢት ከም ዝዀነ ዝገልጹ
ምንጭታት፡ ካብ ኣመሪካ እውን ኣቐዲሙ
ክትግበረላ እትደልዮ ጠለባት ከም ዝህልዋ
የረድኡ።
ሰሜን ኮርያ ኣህጉራውያን ተቘጻጸርቲ

ተቐቢላ፡ ኣጽዋራት እተማዕብለሉ መደበራታ
ብዝርዝር ከተፈትሽ ትፈቅድዶ ትኸውን
ዝብል ሕቶ፡ ኣብ ሓያሎ ወገናት ዝመላለስ
ምዃኑ ምንጭታት ይገልጹ። ኪም ጆን
ኡን ብተኸታታሊ መራሕቲ ሃገር ዝነበሩ
ኣቡኡን ኣባሓጉኡን ዘይገበሩዎ ውዕል
ሰላም ብምኽታም ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሕ
ይኽእል ይኸውን ዝብሉ ወገናት እውን
ኣለዉ።

ፈረንሳ፡ ንቱርኪ ዘቘጥዕ ኣዋጅ ተውጽእ
ፈረንሳ፡ ብ1915 ኣብ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ
ቋንቋ ኣርመን ዝዛረቡ ኣመንቲ ክርስትና
ንዝተፈጸመ ህልቂት ናይ ዝኽሪ መዓልቲ
ክግበረሉ ከም ዝኣወጀት ተሓቢሩ።
እቲ እዋን ቀዳማይ ውግእ ዓለም
ዝካየደሉ ዝነበረ ምንባሩ ዝጠቐሰት ቱርኪ፡
እቲ ዝተባህለ ጃምላዊ መቕተልቲ ዝተጋነነ
ከም ዝዀነን፡ ክርስትያን ጥራይ ዘይኰኑስ
ሙስሊም እውን ከም እተቐትሉ እያ
እትገልጽ። ነቲ ተኻዪዱ ዝተባህለ ጃምላዊ
ህልቂት ንምዝካር ኣብ ፈረንሳ መዓልቲ
ክፍለየሉ ምእዋጁ፡ ቱርኪ ብትሪ ክትቃወሞ
ትጽቢት ይግበር።
ፕረዚደንት ማክሮን፡ ናይ ምርጫ
ውድድር ኣብ ዝገብረሉ ግዜ እቲ ህልቂት
ኣብ ፈረንሳ ናይ ዝኽሪ መዓልቲ ከም
ዝግበረሉ መብጸዓ ኣትዩ ምንባሩ ምንጭታት
የረድኡ። ስለዚ፡ እቲ ቱርኪ ኣይተፈጸመን

እትብሎ ጃምላዊ መቕተልቲ፡ ፈረንሳ ኣብ
ሚያዝያ 24 ብናይ ሓዘን ዝኽሪ ዓመታዊ
ከተብዕሎ እያ።
እቲ ተኻዪዱ ዝበሃል መቕተልቲ
ሓያሎ ሃገራት ከም ዝኣምናሉን፡ ቱርኪ
ክትቃወመን ምጸነሓን ይፍለጥ። ፈረንሳ፡
እቲ ጃምላዊ ህልቂት ከም እተፈጸመ
ኣብ 2001 ኣፍልጦ ምስ ሃበቶ፡ ቱርኪ
ኣምባሳደራ ንሓጺር ግዜ ካብታ ሃገር
ስሒባ ምንባራ ምንጭታት ይሕብሩ። ነቲ
ዝተፈጸመ ህልቂት ዘይምእማን ኣብ ፈረንሳ
ከም ዘኽስስ ገበን ክቑጸር ባይቶ ፈረንሳ
ኣብ 2006 ምስ ኣጽደቖ፡ ቱርኪ ተቘጢዓ
ነይራ።
ኣስታት 30 ዝዀና ሃገራት፡ እቲ ጃምላዊ
መቕተልቲ ከም እተፈጸመ ክኣምናሉ
እንከለዋ፡ ጀርመን ከኣ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
ኣፍልጦ ከም ዝሃበት ጸብጻባት ይሕብሩ።

ቱርኪ፡ ምስ ሩስያ ኣብ እትዋጋኣሉ
ዝነበረት ግዜ፡ እቶም ቋንቋ ኣርመን ዝዛረቡ
ኣመንቲ ክርስትና ምስ ሩስያ ዝዳናገጹ
‘ሓምሻይ መስርዕ’ ብምንባሮም፡ ኣጋጣሚ
ዝተፈጥረ ‘ኩነታት’ እምበር ኰነ ኢሉ
ዝተፈጸመ መቕተልቲ ከም ዘይነበረ እያ
ቱርኪ እትገልጽ።
ቀዳማይ ውግእ ዓለም ቅድሚ ምጅማሩ፡
ኣብ ዘበን ዑስማናዊ ንግስነት ቱርኪ፡ ኣብታ
ሃገር ካብ ዝነበሩ ቋንቋ ኣርመን ዝዛረቡ
ዜጋታት እቶም 1.5 ሚልዮን ኣብ ከባቢ
1915 ከም ዝጸነቱ ኣርመናውያን የረድኡ።
ብመሰረት ጸብጻባት ሬድዮ ዶቸቬለ ግና፡
ቱርኪ እቶም ዝተቐትሉ ካብ ፍርቂ
ሚልዮን ከም ዘይበዝሑ እያ ትምጕት።
ብሰንኪ እቲ ውግእ ብኣማኢት ኣሽሓት
ዝቝጸሩ ሙስሊም ከም ዝሞቱ እውን
ቱርኪ ትሕብር።
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