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ስ/ ዮናታን የዕብዮ

ማሕበር መማህራን ዞባ ማእከል፡
ብምኽንያት 5 ጥቅምቲ - ኣህጉራዊ
መዓልቲ መማህራን ኣብ ዝወደቦ ስነስርዓት፡ ነቲ “መሰል ትምህርቲ፡ ብብቑዕ
መምህር ይረጋገጽ” ዝብል ናይ ሎሚ
ዓመት ቴማ ዝያዳ ንምዅላዕ፡ 25 ደቂ-

ኣንስትዮ ዝርከባኦም 88 ገዳይምን
ኣብነታውያንን መማህራን ኣተባቢዑ።
ብ6 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ መደብ፡
ካብ 40 ክሳብ 56 ዓመታት ብተወፋይነት
ዝሰርሑን፡ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ብሉጻት
ምዃኖም ዝተመስከረሎምን መማህራን፡

ናይ ገንዘብን ወረቐት ምስክርን ሽልማት
ተዋሂቦም።
ኣቦ-መንበር’ቲ ጨንፈር መምህር
ኣፈወርቂ ገብረእግዚኣብሄር፡ ምስ
መሻርኽቶም ብምትሕብባር - ኣብ
ምትብባዕ ብሉጻት መማህራንን ምብራኽ

ሞያዊ ዓቕሚ መማህራንን ብምድሃብ
ይሰርሑ ከምዘለዉ ገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል፡ መምህር በላይ ሃብተጋብር
ብወገኑ፡ መምህር እምነ-መሰረት ኩሉ
ዓይነት ፍልጠት ምዃኑ ብምዝኽኻር፡

መማህራን ሒዞምዎ ንዘለዉ ረዚን ሞያዊ
ሓላፍነት ብትግሃት ክዓዩሉ ተላብዩ።
ኣህጉራዊ መዓልቲ መማህራን፡
ብደረጃ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን
ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ከምእተዘከረት፡
ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

መንደፈራ - ኣብ መደባት ምጥያስ ስንኩላን ኲናትን ገስጋሱን ተዘትዩ
ብምኽንያት ጽምብል ብሩራዊ እዮቤልዩ
ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት ኤርትራ፡ ኩሉ-መዳያዊ
ተመኲሮታት ስንኩላን ኲናት ንምልውዋጥ
ዝሕግዝ ርክብ፡ ብ4 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ

ስ/ ፊልሞን ትካቦ

መንደፈራ ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ዘተ፡ ማሕበር - ኣብ ናይ 25
ዓመት ጒዕዞኡ፡ ቊጠባውን ማሕበራውን
መነባብሮ ኣብ ዞባ ደቡብ ናይ ዝርከቡ
ኣባላቱ ንምምሕያሽ ብዝፈጠሮ ዕድላት፡

ካብ ተጸባይነት ተገላጊሎም ነብሶም ክኽእሉ
ከምዝሓገዞም ተሳተፍቲ ገሊጾም።
ብዝረኸብዎ ዕድላት ሞያዊ ስልጠናን
ልቓሕን፡ ኣብ ዝተዋፈርዎ ዓውዲ
ከምእተዓወቱ ዝገለጹ ኣባላት ማሕበር፡

ንስንክልናኻ ምቕባል ሓደ ካብ ምስጢር
ዓወቶም ምዃኑ ሓቢሮም። ብህዝብን
መንግስትን ንዝግበረሎም ደገፍ ድማ
ኣመስጊኖም።
ሓላፊ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር

ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ ኣብ
ዞባ ደቡብ፡ ኣቶ ተስፋልደት መንግስቱ፡
ድልየታትን ጠለባትን ኣባላት ማሕበር
ንምምላስ በብዓውዱ ስልጠናታት ብምሃብ፡
እቶት ኣብ ዘመንጩ ስርሓት ከምዝዋፈሩ
ንምግባር ዝተሰላሰለ መደባት ኣተባባዒ
ውጽኢት ከምእተረኽቦ ኣብሪሁ።
ብደረጃ ዞባ፡ ኣብ ጽርበት ዕንጸይቲን
ሓጺንን፡ ልምዓት ጀራዲን፡ ምርባሕ
ጥሪት፡ ትካላት ሕብስትን ኣብያተ-ሻሂን፡
ከምኡ’ውን ኣብ ንኡስ መጠን ሸቐጥ
ተዋፊሮም ምንጪ ቊጠባዊ እቶት
ዘውሓሱ - ብኣብነት ክጥቀሱ ዝበቕዑ
ኣባላት ከምዘለዉ ድማ ሓቢሩ።
ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኩላን ኤርትራ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ሓርነታዊ
ቃልስን ምኽባር ሉኣላውነትን ዝሰንከሉ፡
ኣስታት 4,530 ኣባላት ኣለውዎ።
ወግዓዊ ጽምብል ብሩራዊ እዮቤልዩ
ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት ኤርትራ፡ “መብጽዓ ንብሩህ
መጻኢ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ዝመጽእ
17 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ክካየድ እዩ።
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ዓሰብ - ትካላት ኣገልግሎት ክብርታት ዝዂስኲስ
ኣካይዳ ክኽተላ ተሓቲተን
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት፡ ኣብ
ምምእዛን መንእሰያትን ምድንፋዕ
ቱሪዝምን ዘለወን ተራ ቀሊል
ስለዘይኮነ፡ ባህልን ክብርታትን
ዝዅስኵስ ንጥፈታት ከተኣታትዋ፡
ኣመሓዳሪ ከተማ ዓሰብ ኣቶ ተስፋይ
ዘርአ ጸዊዑ።
ምስ ወነንቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት

ደቡብ - ዕዉት መደብ ምግራብ ተተግቢሩ
ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተሰላሰለ መደባት
ዳግመ-ምግራብ፡ 95 ሚእታዊት
ዕዉት ምንባሩ፡ ወኪል በዓል-ስልጣን
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ’ቲ ዞባ
ኣቶ ገብረሚካኤል በርሀ ገሊጹ።
ኣቶ ገብረሚካኤል፡ ንትግባረ
መደብ ዳግመ-ምግራብን ምድላው
ፈልሲታትን ብዝምልከት ንኤሪና ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ 2018/2019 ምስ
ውልቃውያን ገረብቲ፡ ሰራሕተኛታት
መንግስቲ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ሰራዊትን
ተቐማጦ ዓድታትን ብምትሕብባር
ክትከል ተመዲቡ ካብ ዝነበረ 1

ሚልዮንን 450 ሽሕን ፈልሲታት፡ እቲ
1 ሚልዮንን 377 ሽሕን ኣብ ዝተጸንዐ
ቦታታት ከምእተተኽለ ሓቢሩ።
እዚ ኣብ ኣስታት 500 ሄክታር
ዝተተኽለ ኣግራብ፡ ምስ ዝነበረ ህጡር
ክራማትን ዝተገብረሉ ግቡእ ሓለዋን
ክንክንን፡ ናይ ምጽዳቕ ተኽእሎኡ
90 ሚእታዊት ከምዝበጽሕ እውን
ኣረዲኡ።
“ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ኣገዳስነት
ዳግመ-ምግራብ እናዓበየ ይመጽእ
ኣሎ” ዝበለ ኣቶ ገብረሚካኤል፡
ሎሚ ዓመት ኣብ’ቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ

9 መደበራት ፈልሲ፡ 2 ሚልዮን
ፈልሲታት ኣግራብ ንምድላው
መደብ ተታሒዙ’ኳ እንተነበረ፡
እቲ 80 ሚእታዊት ካብኡ ጥራይ
ከምእተተግበረ ገሊጹ።
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ልዕሊ 65 ሽሕ
ሄክታር ሕዛእቲ ከምዘሎ፡ 663
ዓድታት ድማ ኪኖ ምትካል ኣግራብ፡
ባህርያዊ ሃብቲ ገረብ ንምዕቃብ
ሕዛእቲ ከምዘተኣታተዋ ብምጥቃስ፡
ኣብ ገማግም ሩባ መረብ ዘሎ 1,232
ሄክታር ሕዛእቲ ንኸይግሃስ፡ ኣድላዪ
መጽናዕቲ ይካየድ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ሃበሮ - ድበት ዝመልኣ ከዘንቲ ማይ
ክጽረጋ ይሕተት
ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ፡ ምምሕዳራት
ከባቢ መዝረትን ሃበሮ ጻዕዳን፡ ንሰብ፡
ጥሪት፡ ሕርሻን መሀብተሚ ትሕተባይታዊ ማይን ከገልግላ ዝተሃንጻ
ከዘንቲ ማይ፡ ብድበት ስለዝመልኣ
ክጽረጋ ነበርቲ ሓቲቶም።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ
ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ ኣድም መሓመድ
ኢብራሂም፡ ኣብ 2017 ብልዑል
ተሳትፎ ህዝቢ ዝተሃንጸትን ኣብ

ትሕቲኣ ዝለምዕ ኣስታት 20
ሄክታር መሬት ዘለዋን ዲጋ መዝረት፡
ከምኡ’ውን ን6000 ትንፋስ እተገልግል
ኣብ 2010 ዝተሃንጸት ዲጋ ሃበሮ
ጻዕዳ፡ ድበት ከምዝመልኣ ብምሕባር፡
ድበት ተጸሪጉ ኣብ ከባቢአን ከትርታት
ምህናጽ ከምዘድሊ ኣዘኻኺሩ።
ኩነታት ዘራእቲ ብዝምልከት፡ ኣቶ
ኣድም፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ 4000
ሄክታር ዝሕረስ መሬት ከምዘሎ፡

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)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ካብኡ - ሎሚ ዓመት 2124 ሄክታር
ብልቱግ፡ 1634 ሄክታር መሸላ፡ 55
ሄክታር ድማ ፉል ከምእተዘርአ፡ ኣብ
ከባቢታት ቃርዖበል፡ ፍልፍለ፡ ኣፍዓዩን፡
ዓሪታይን ሃበሮ-ጻዕዳን ደሓን ዝኾነ
ምህርቲ ክሕፈስ ትጽቢት ከምዘሎ፡
ከባቢታት ሃበሮ ጸሊምን መዝረትን ግን
ዝናብ ከምዝወሓዶ ሓቢሩ።
ኣብ ገለ ከባቢታት ዝርከብ ዘራእቲ ብሓሳኹ ተጠቒዑ ምህላዉ ብምሕባር
እውን፡ ሳዕቤኑ ከይገደደ ቅልጡፍ
ስጉምቲ ክውሰድ ኣዘኻኺሩ።

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ኣቶ ተስፋይ፡ ከም
ኣካል ናይ’ቲ ንተገልገልቲ ክህብዎ
ዝሕተት ጽፉፍ ኣገልግሎት፡ ኣብ
ትካላቶም ዝዝውተር መደባት፡ ሃገራዊ
ክብርታት ዘስርጹ ክኾኑ ኣዘኻኺሩ።
ምምሕዳር ከተማ፡ ንጽፈት ስራሕ
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝሕግዝ
መምርሒን ሓበሬታን ከምዝህብ
ዝሓበረ ኣቶ ተስፋይ፡ ግብራውነቱ -

ናይ ነፍሲ-ወከፍ ወሃቢ ኣገልግሎት
ግዴታ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ካብ ዝተፈቕደ
ኣገልግሎት ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ዝነጥፋ
ትካላት ስጉምቲ ክውሰድ፡ ማሕበር
ወሃብቲ ኣገልግሎት ብኹሉ መዳዩ
ክሕይል ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት
ብምቕራብ፡ ካብኦም ዝሕተት
ከማልኡ ምዃኖም ገሊጾም።

ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ
ሰማእታት ገንዘባዊ ኣበርክቶ
ተገይሩ
ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝነብሩ
ዜጋታት፡ 118 ሽሕን 722 ናቕፋ፡
ልዕሊ 3240 ዩሮን 1000 ዶላርን፡
ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማእታትን
ደቂ-ስዉኣትን ከምዘበርከቱ፡ ሚኒስትሪ
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ ፋብሪካ
ሰሜንቶ ገደም 75 ሽሕን 925 ናቕፋ፡
ፋብሪካ ሰሜንቶ ኤርትራ 42 ሽሕን
797 ናቕፋ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ

ሰማእታት ወፍየን።
ብዘይካ’ዚ፡
ሃገራዊ
ሽማግለ
ኤርትራውያን
ነበርቲ
ከተማ
ፍራንክፈርት - ጀርመን 3,240 ዩሮ፡
ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት፡
ወይዘሮ እሙና ደብረጼን ድማ
ንመተስከሪ ደቀን ዝተሓስበ 1000
ዶላር ንደቂ-ስዉኣት ክውዕል ኣብ
ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ኣታዊ
ከምዝገበራኦ ተፈሊጡ።

ባንክ ልምዓትን ወፍርን
‘ኣስታት 1 ቢልዮን ናቕፋ
ልቓሕ ሂበ’ ይብል
ባንክ ልምዓትን ወፍርን ኤርትራ፡
ካብ 1998 ኣትሒዙ ኣስታት 1 ቢልዮን
ናቕፋ ንዓማዊል ልቓሕ ከምዝሃበ፡
ኣካያዲ ስራሕ’ቲ ባንክ ዶክተር
ጐይትኦም ወልደማርያም ሓቢሩ።
ልቓሕ ንልምዓታዊ ፕሮጀክታት
ጥራይ ከምዝወሃብ ዝጠቐሰ ዶክተር
ጐይትኦም፡ ልቓሕ ዝፍቀደሎም
ዜጋታት ድማ፡ ብዘቕረብዎ ወፍራዊ
መጽናዕቲ እቲ መደብ ሓቅነቱ፡
ተግባራውነቱን ብቕዓት ምሕደራኡን
ምስ ተረጋግጽ ምዃኑ ገሊጹ።

ኣስታት 700 ተለቃሕቲ ዓማዊል
ከምዘለዉዎም
ብምሕባር
ከኣ፡
መብዛሕትኦም ልቓሖም ኣብ ምምላስ
ንጡፋት ምዃኖም ኣረዲኡ።
ኣብ ኢንዱስትሪ፡ ሕርሻን ቱሪዝምን
ዝዋፈሩ ዜጋታት፡ እቶም ቀንዲ ዓማዊል
ናይ’ቲ ባንክ ምዃኖም፡ ገንዘብ ኣብ’ቲ
ዝግብኦ መዓላ ንኽውዕል ብኣባላት’ቲ
ባንክ ቀጻሊ ሞያዊ ምኽሪ ከምዝወሃቦም፡
ናብቲ ዘውፈሩሉ ቦታታት ብምኻድ
እውን ቀጻሊ ምክትታል ከምዝግበር
ኣብሪሁ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12፡50
13፡30
13:45
14:15
15:35
16:35
17፡20
18፡05
19፡25
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት
Sport highlights
ደኩመንታሪ
መደብ ስፖርት
ሙ/ድራማ
ናትራን
ሄሎው ቆልዑ
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊት ፊልም ጅሮም(24)
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ
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ወላድየይ ኣበይ ኮን ይህሉ?

ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com

ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ
ወርሒ መስከረም’ዩ። ኣብ ማእከላይ
ዕድመ ዝርከቡ ክልተ መንእሰያት፡
ወረቐት ኣብ ኢዶም ሒዞም ብኣካል
ናብ ቤት ጽሕፈትና መጺኦም። ወልዱ
ካሳሁንን ግደይ ኣፈወርቅን’ዮም
ዝበሃሉ።
ድልዳለን
ስጥመትን
ኣካላቶም ርኢኻ በቲ ሓደ፡ ኣኽብሮትን
ምቕሉልነትን ኣዘራርባኦም ተገንዚብካ
ድማ በቲ ኻልእ፡ ኣባላት ሰራዊት
ምዃኖም ኢኻ ትግምት። ብርግጽ
ከኣ፡ ካብቲ ዝገመትናዮ ኣይወጽኡን።
ሰላምታ ተለዋወጥና ከኣ፡ ኣስማትና
ተላሊና ናብ መቐበሊ ኣጋይሽ ከድና።
ናብ’ቲ ዘምጽኦም ጕዳይ ክሰግሩ’ውን
ተወከስናዮም።
ወልዱ ካሳሁን፡ ኣባል 7ይ ዙርያ
ሃገራዊ ኣገልግሎት’ዩ። ቦታኡ ድማ
ኣብ ኣቚርደት። መምጽኢኡ
ምኽንያት፡ ደሃይ ናይቲ ዘይፈልጦ
ወላዲኡ ብመንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ክረክብ ምዃኑ ሓቢሩና።
ኣባል 1ይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት
ግደይ ኣፈወርቂ ድማ፡ ቦታ ስራሑ
ኣብ ኣቑርደት፡ ንወልዱ ዓርኩን
መተዓብይቱን ኰይኑ፡ ኣሰንዩዎ
ከምዝመጽአ’ውን ገሊጹልና።
ብወገንና፡ መምጽኢኦም ጕዳይ
ቅቡል ምዃኑ ሓቢርና፡ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ’ውን፡ ካብ ነዊሕ ዓመታት
ኣትሒዛ፡ ብመንገዲ ‘ገጻት ሂወት’
ዝብል ዝነበረ ዓምዲ፡ ምስ ማሕበራዊ
ሂወት ስድራቤታት ዝተሓሓዙ ጕዳያት
ኣብ ገጻታ እናስፈረት፡ ንብዙሓት
ዝተጣፍኡ ስድራቤታት እናራኸበት፡
ዘይፋለጡ ስድራቤታት እናፋለጠት፡
ኣብ ኣንበብታ ሩፍታ ምፍጣር ምዃኑ
ብምሕባር፡ መሊስና ኣተባባዕናዮም።
ብድሕሪዚ እቲ ክጸሓፈሎም ደልዮሞ
ዘለዉ ዛንታ ክሕብረና ኢና ንወልዱ
ተወኪስናዮ። ንሱ ግን፡ ተቐዳዲሙ ነታ
ኣብ ኢዱ ሒዙዋ ዝጸንሐ ወረቐት
ብምሃብ፡ “እቲ ክበሃል ደሊናዮ ዘለና
ሓበሬታ ብምሉኡ ኣብዛ ወረቕት’ዩ
ዘሎ። ነዛ ወረቕት ምስ ኣንበብኩምዋ፡
እቲ ዛንታ ክትፈልጥዎ ኢኹም። ስለዚ
ልዕሊ ኣብ’ዛ ወረቐት ጽሒፍናዮ ዘለና
እንብሎ ስለዘይብልና፡ ካብኣ ተበጊስኩም፡
ጸሓፉልና” ክብል’ዩ መሊሱልና። ነታ
ወረቐት ብምግንጻል ከኣ፡ ብጽቡቕ
ኣዋድቓ ፊደላት ዝተጻሕፈ፡ እዚ
ዝስዕብ ሓበሬታ ኣንበብና፦
“ብመጀመርያ ሰላምታ፡ ብምቕጻል፡
ስመይ ወልዱ ካሳሁን’የ ዝበሃል።
ኣብ ከተማ ኣስመራ - ገዛ ብርሃኑ
ምምሕዳር ከባቢ ኣባሻውል ተወሊደ
ዓብየ። ስራሐይ ወተሃደር ኰይኑ
በዓል ሓዳር ኣቦ 5 ውሉድን’የ። ኣብ
ጋሽ-ባርካ ከተማ ኣቚርደት ተመዲበ
ግቡአይ ኣብ ምፍጻም እርከብ። ኣብ’ዚ

ግዜ’ዚ ወዲ 39 ዓመት’የ። ኵነታት
ኣተዓባብያይ ንእስነተይ፡ ምስ ወላዲተይ
ወ/ሮ ይሕደጋ ብርሃነ ገብርሄት፡
መበቆል ዓዳ ዓድዋ’ዩ። ብወላዲተይ
ዝግበረለይ ዝነበረ ሓልዮትን ክንክንን፡
ኣብ ትምህርተይ ዝነበራ ተገዳስነትን
ምትብባዕን፡ እዚ እዩ ኢለ ክገልጾ
ኣይክእልን። ኣብ ልዕለይ ዝነበራ
ኣረኣእያ ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ከምዚ ኢለ
ፍቕሪ ወላዲተይ እናተቛደስኩን ምስ
መተዓብይተይ እናተጻወትኩን ከኣ፡
ንግዜ ንእስነተይ ብጽቡቕ ኣሕሊፈዮ።
“ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናጽነት፡
ወላዲተይ ሓፍታ ንኽትርኢ፡ ምስ
ጐረቤትና ዝነበራ ኣደይ ኣለፈሽ ተሰማ
ደረስ - ተወላዲት ዛግር፡ ብሕድሪ
ገዲፋትኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ። ኣነ
ድማ፡ ዕድመይ ምስ ኣኸለ ሃገራዊ
ግቡአይ ንምፍጻም ምስ ኣባላት 7ይ
ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ወሪደ።
ወራር ወያነ ስለዘርከበ ከኣ፡ ሰለስቲኡ

ኣደይ ኣለፈሽ ተሰማ

ወራራት ኣብ ኲናት ኣሕሊፈዮ።
ብድሕሪ’ዚ ዕረፍቲ ተዋሂቡኒ፡ ናብተን
ብሓደራ ዝተቐበላኒ ኣደይ ኣለፈሽ ተሰማ
ደረስ፡ መጻእኩ። ብሂወት ምምጽአይ
ኣመና ዘሐጐሰን ኣደይ ኣለፈሽ፡ ልክዕ
ከም ወላዲተይ’የን ብጽቡቕ ተቐቢለን
ኣአንጊደናኒ። ሓቢርና’ውን ተሓጐስና።
ዓለም ግን መመላእታ የብላን። እታ
ዝፈትዋን ክብርትን ወላዲተይ - ወ/ሮ
ይሕደጋ ብርሃነ፡ ኣብ 1998 ዓ.ም
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃንደበት ሓሚማ
ከምዝሞተት ኣደይ ኣለፈሽ ኣርዲአናኒ።
ዝነበረና ሓጐስ ተፈራሪቑ። እዛ ገፋሕ
ዓለም’ውን ከም ዕንቊ ጸቢባትኒ ዓቕለይ
ኣጽበብኩ።
“‘ኣምላኽ ጸድፊ ይፈጥር’ሞ
መደያይቦ ይገብረሉ’ ከም ዝበሃል፡
ኣብ’ቲ ኣሰካፊ ደረጃ ዕድመይ፡
ተስፋ ቈሪጸ ኣይተደርበኹን። መሓዛ
ወላዲተይ ዝዀናን ሕድሪ ዘይጠለማን
- ኣደይ ኣለፈሽ ተሰማ ደረስ፡ ካብ
ደቀን ንላዕሊ ኣልየናኒን ኣዕብየናኒን።
ኣብ’ዛ እንትርፎ ጽምዋን ዝኽትምናን
ካልእ ዘይረኣኹላ ዓለም፡ ተስፋ ሰኒቐ
ብሂወት ክነብር ትንፋስ ሰዂዐናለይ።

ክሳብ መርዓን ውላድን ክበጽሕ’ውን
ገይረን - ኣደይ ኣለፈሽ ተሰማ። ኵሉ
ጻማአን ካብ ኣምላኽ ይርከባኦ።
“ከምዚ እናነበርኩ ግን፡ ኣብ መንጎ
ሓደ ዘሰንብድ ነገር መጺኡኒ። በተን
ከም ወላዲት ኰይነን
ዘዕበያኒ፡
ዘመርዓዋኒን ሰብ ዝገበረራኒን ኣደይ
ኣለፈሽ ዘይፈልጦ ዛንታ ተነጊሩኒ።
ጸዊዐን ድማ፡ “ወልዱ ወደይ፡ ንዓሞ
ኮፍ በል፡ ሓደ ታሪኽ ክነግረካ’የ። ሎሚ
ክንድሰብ ኣኺልካስ ኣብ መርዓን
ውላድን ዝበጻሕካ ስለዝዀንካ፡ በዚ
ሕጂ ዝብለካ ሓደራ ቂር ከይብለካ
ዝወደይ…” ብምባል ከኣ፡ ዘይተጸበኹዎ
መርድእ ነገራኒ።
“ንስኻ ወልዱ ካሳሁን ዘይኰነስ
ወልዱ ያሲን መሓመድ ዓሊ ኢኻ
ትበሃል። ክሳብ ሕጂ ስም ኣቦኻ ካሳሁን
ተባሂሉ’ኳ ክጽዋዕ እንተጸንሐ፡ ኣቶ
ካሳሁን ግን ወላዲኻ ዘይኰነስ ሰብኣይ
ኣደኻ’ዩ ነይሩ። ማለት ብስም ሰብኣይ
ኣደኻ ኢኻ ክትጽዋዕ ጸኒሕካ። ስለዚ፡
ወላዲኻ ኣቶ ያሲን መሓመድ ዓሊ
ምዃኑ ፍለጥ። ኣቶ ያሲን ድማ
ምቕማጡ ተሰነይ፡ መበቆል ዓዱ ድማ
ዴዳ እዩ።” ክብላ ሕቡእ ታሪኸይ
ገለጻለይ።
“ነገራቱ እምብዛ ስለ ዘስደመመኒ፡
ክቆጻጸሮን ክጻወሮን ዘይክእል
ከቢድ ስንባድ’ዩ ኣብ መላእ
ኣካላተይ ወሪሩኒ። ኢደይ ኣብ
ርእሰይ ሒዘ’ውን ንዝተወሰነ ግዜ
ቀዘዝኩ። ክንዲ ሰብ ስለ ዝኣኸልኩ
ግን፡ ስምዒተይን ስንባደይን ኣብ
ውሽጠይ ጌረ ክተብዕ ወሲነ።
ብውሽጠይ ግን መሪር ንብዓት
ነቢዐ’የ። ‘ንምንታይ ግን ኣደይ
ብስም ሰብኣያ ከተጸውዓኒ መሪጻ?’፡
ንምንታይ ብስም እቲ ቀንዲ ኣቦኻ’ዩ
ተባሂሉኒ ዘሎ ኣቶ ያሲን መሓመድ
ዓሊ ክጽዋዕ ዘይገበረት?’፡ ‘ምናልባት፡
ንሳ ክርስትያን፡ ንሱ ድማ ኣስላማይ
ስለዝዀነዶ፡ ካብ መቕርባን ቤተሰባን
ተነጽሎ መታን ከይመጽኣ ፈሪሓ ከምኡ
ጌራ ትኸውን?’፡ ‘ኣደይ ኣለፈሽከ ስም
ኣቦይ ያሲን መሓመድ ዓሊ ምዃኑ
ብኸመይ ፈሊጠን መንከ ነጊሩወን?’
ክገልጾ ዘይክእል ብዙሕ ሕቶታት’ዩ

ኣቶ ወልዱ ካሳሁን

ኣብ ኣእምሮይ ኣጋማዲሑ። ኣደይ
ኣለፈሽ፡ ጸገመይ ርእየን ድሌታተይ
ኣማሊአን ኣብ ዝብጻሕ ዘብጸሓኒ
ክብርቲ ወላዲተይ ስለ ዝዀና ግን፡
ነቲ ዝበላኒ ብፍቕሪ ክቕበሎ ደኣ’ምበር፡
ብሕቶታት ከዋጥረንስ ኣይመረጽኩን።
ድሒረ ከም ዘረጋገጽኩዎ ግን፡ ኣደይ
ኣለፈሽ ነቲ ሓበሬታ ካብ ወላዲተይ
ከምዝሰምዐኦ’ዩ።
“ብድሕሪ’ዚ፡
ነፍሰይ
ምስ
ኣረጋጋእኩዋ፡ ሃለዋት ወላዲየይ (ኣቶ
ያሲን መሓመድ ዓሊ) ንምርካብ፡
ከይወዓልኩ ከይሓደርኩ ጕዕዞይ
ናብ ተሰነይ ገበርኩ። ተሰነይ ድሕሪ
ምእታወይ፡ ከይበላዕኩ ከይሰተኹ
ምድላይ ኣቦይ ቀጸልኩ። እንተዀነ
ድሌተይ ኣይሰመረለይን። ንወላዲየይ
ዝፈልጥ ዘመድ ኰነ ቤተሰብ ወይ
ኣዕሩኽቱ ክረክብ ኣከኣልኩን። በዚ’ውን
ኣይቀበጽኩን። ምኽንያቱ፡ ኣብ ዓለም
ተስፋ ምቑራጽ ማለት ምንባር ምቁራጽ
ማለት ምዃኑ ስለዝተረዳእኩ። ስለዚ፡
ተስፋ ከይቆረጽኩን ድኻመይ
ከይጸብጸብኩን ጕዕዞይ ናብታ ወላድየይ
ዝተወልደላ መበቆል ዓዱ ዝዀነት ዴዳ
ኣበልኩ።
“ኣብታ ዓዲ ምስ ኣተኹ፡ ደሃይን
ስድራቤትን ኣቦይ ክረክብ ብዙሕ
ተሃንጠኹ። ነታ ዓዲ’ውን ካብ ጫፍ
ናብ ጫፍ ኮለልኩዋ። ንዅሉ ወዲ ዓዲ

ሓቲተ ግን፡ ‘እፈልጦ’የ’ ዝብል ጭራም
ሓበሬታ ኣይረኸብኩን። “ካበይ ድየ
ተፈጢረ?” ዝብል ሓሳባት ንዝተወሰነ
ግዜ ከማርር ጌሩ’ዩ። ሳላ ምጽንናዕ
በዓልቲ ቤተይን ኣዕሩኽተይን ግን፡
ሎሚስ ደሓን ኣለኹ። ብመንገዲ ጋዜጣ
ሓዳስ ኤርትራ፡ ጸገመይ ንህዝቢ ነጊረ፡
ነቲ ምስጢሩ ተሓቢኡኒ ዘሎ ወላድየይ
ኣቶ ያሲን መሓመድ ዓሊ፡ ክፈልጥ
ድማ ተሃንጥየ ኣለኹ። ነቲ ኤርትራዊ
መንነት ወረቐት ኣብ ምውጻእ
ዘጋጥመኒ ዘሎ ሓደ ሓደ ምጽራያት
ድማ፡ መፍትሕን መደምደምታን
ክገብረሉ ክኽእል’የ። ኣብ መወዳእታ፡
ነዚ ኣብ ላዕሊ ብዝርዝር ገሊጸዮ ዘለኹ
ታሪኽ ሂወተይ ተረዲእኩም፡ ካብ
ጐድነይ ከይተፈለኹም ክትተሓባበሩኒ
እናተማሕጸንኩ፡ ዕድመን ጥዕናን
ሰላምን እምነየልኩም።” ይንበብ።
ክቡራት ኣንበብቲ፡ እዚ ምሉእ
ትሕዝቶ ኣብታ ወልዱ ካሳሁን ዝሃበና
ወረቐት ዝነበረ እዩ። ወልዱ ካሳሁን፡
ሃለዋት ወላዲኡ ኣቶ ያሲን መሓመድ
ዓሊ ክረክብ ሃረር ይብል ኣሎ። ስለዚ፡
ብዛዕባ ኣቶ ያሲን መሓመድ ዓሊ ምቕማጡ ተሰነይ፡ መበቆል ዓዱ ድማ
ዴዳ ተባሂሉ ዘሎ፡ ዝዀነ ሓበሬታ ዘለዎ
ሰብ፡ ብቝጽሪ ቴለፎናት 07339915፡
07366232፡ ወይ 116266 ክረኽበና
ከምዝኽእል ንሕብር።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ
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ሕማቕ ሽታን ትርኢትን
እንዳ ጐሓፍ ጠፊኡ

ኣማረ ወልደኣብ

ጅራ ፊዮሪ ዓዲ-ቐይሕ
ዝያዳ ንኽትምዕርግ
ብዛዕባ ናይ’ዛ ኣብ ዞባ ደቡብ እትርከብ
ምስ ዓበይቲ ከተማታት ኤርትራ
እትወዳደር ተፈታዊት ከተማ ዓዲ-ቐይሕ፡
ጂራፊዮሪ ክጽሕፍ ደልየ ኣለኹ። ከተማ
ዓዲቐይሕ ሓያሎ ታሪኻዊ ቦታታትን
ክልተ ዓበይቲ ኮለጃትን ዝወነነት
እያ። ብክሊማዊ ጠባያን ጂኦግራፊካዊ
ኣቀማምጣኣን ተባሃጊት እያ። ጎደናታታን
ህንጻታታን ምዕሩጋት እዮም። ዝተፈላለዩ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ከኣ
ኣብ ውሽጢ ሕቑፋ ኣለዉ። እንተ ዀነ
ግን፡ በቶም ግርማ ከተማን መሮርን ዝዀኑ
ኣግራብ፡ እተመክሕ ኣይኰነትን። ብፍላይ
ብመስመር ኣስመራ-ሰንዓፈ ኣቢልካ ናብ’ታ
ከተማ ክትኣቱ ከለኻ፡ ወሰናስን ጸሊም
ጽርግያ ዝረአ ብዙሕ ኣግራብ የለን። ነቲ
ጽርግያ ለምለም ኣግራብ ዘሰንዮ ነይሩ
እንተ ዝኸውን፡ ከመይ መሓረ ምኾነ።
ኣግራብ መዓርግ ናይ ኩሉ ስለ ዝዀኑ፡
ከም ስየን ሽባኻን ዝኣመሰሉ ኣግራብ
ኣብ ወሰናወሰን ናይ’ቲ ጽርግያ እንተ
ዝህልዉ፡ ነዛ ተፈታዊት ከተማ ከመይ ኮን
መምሓረላ!
ብፍላይ እታ ኣብ ቅሉዕ ቦታን ማእከል
ከተማን እትርከብ ጂራፊየሪ ዓዲ-ቐይሕ፡
ጥር ዝብል ገረብ ዘይብላ እንክትርእያ
እንታይ ኮን ተረኺቡ ዘየብል ኣይኰነን።
ጅራ ፊዮሪታት መዓርግ ናይ ሓንቲ ከተማ
ብምዃኖም፡ ኣብ ካልኦት ከተማታትና
ብኣግራብ፡ ዕምበባን ዝተፈላለዩ ኣትክልትን
ተሸፊኖም ኢና እንርእዮም። ዕምበባ ወይ
ካልእ ተኽሊ ዘይብሉ ጅራ ፍዮሪ፡ ካብ
ተራ መንደቕ ወይ ናይ ትራፊክ ደሴት
ዝሓልፍ ግርማ ክህልዎ ኣይክእልን።
እዚ እናዀነ ግን፡ እዛ ቦታ፡ ኣብ ማእከል
ጽርግያ ኮፍ ዝበለትን ተራኣይትን

እናሃለወት ኣድህቦ ኣይተገበረላን ዘሎ።
እዚ ዘላቶ ኩነታት ከኣ፡ ገለገለ ሓላፍነት
ዘይስመዖምን ወጀሃላያትን ዝዀኑ
ውልቀሰባት፡ ናብ’ቲ መካበብያ ጐሓፍን
ቀንጠመንጢን ይድርብዩ ኣለዉ። ከም
ሶፍት፡ ፕላስቲካ፡ ወረቓቕቲ ዝኣመሰሉ
ገፈጥ-መፈጥ ክርእየላ እንከለኹ፡ ውሽጢ
ከብደይ ሕርር ኩምትር እየ ዝብል። ከምኡ
ክገብሩ እንተዝርእዮም ነይረ ናብ ቦታ ሕጊ
ኣብጺሐ ግቡእ መቕጻዕቲ ከም ዝወስዱን
ዝእረሙን ምገበርኩ። ምኽንያቱ፡ ጽሬት
ኣደ ጥዕናናን ክብረትናን ስለዝኾነት።
እዚ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ስለዝኾነ፡
በዚ ኣጋጣሚ ኩሉ ደላዪ ሰናይ ሓላፍነት
ክስመዖ አዘኻኽር። ሚኒስትሪ ሕራሻ
ብወገኑ ኣብ’ዚ ኣከባቢ ዝገብሮ ልምዓታዊ
ወፍሪ ዝምስገን እንተ ዀነ’ኳ፡ ኣብ’ዛ
ጂራፍዮሪ
በጺሑ ወስ ዘይምባሉ
የተሓሳስበኒ እዩ። ኣብ ዝመጽእ ግዜ
ኣቓልቦ ክገብረላ ከኣ እትስፎ። ምምሕዳር
ከተማኸ ካልኦት ዓበይቲ ዕማማት
እናኣተግበረ፡ ነዛ ጅራፊዮሪ ንምንታይ
ቆላሕታ ዘይገብረላ? ከም ግምተይ እንተ
ዀይኑ፡ ሕጽረት ገንዘብ ወይ ሕጽረት
ጉልበት ስለ ዝዓንቀጾ ኣይመስለንን።
ምኽንያቱ፡ ነዛ ንእሽቶ ቦታ ንምልማዕ ወይ
ብኣግራብ ንምምዕራግ ብዙሕ ገንዘብን
ጉልበትን ዝሓትት ኣይመስለንን። ካልእስ
ይትረፍ፡ ኣብ ዓዓመቱዶ ክረምታዊ
ማእቶት ተመሃሮ ይካየድ የሎን። በዚ
ኰይኑ በቲ፡ ካብ ዘይምስትውዓል እዩ
ክኸውን ዝኽእል እሞ፡ ዝምልከቶም
ኣካላት ኣድህቦ ገይሮም፡ ኣብ ምምዕራግ
ናይ’ዛ ጂራፊዮሪ ክብገሱ እላቦ።

ዑመርጀ ኢድሪስ
ካብ ከተማ ዓዲቐይሕ

እቲ ረሳሕ ኣከባቢ ናብ ጽሩይ
ተቐይሩ። ካብ ሕማቕ ሽታ ናብ ጥዑም
ሽታ ተሰጋጊሩ። ፍጹም ዕጋበት ተሰሚዑኒ።
ብኡ ክሓልፍ እንከለኹ ስግድግድ ዝብለኒ
ዝነበረ ሎሚ ረአዮ ረአዮ እዩ ዝመጽኣኒ።
ስለ’ዚ ኸኣ’የ ሓጎሰይ ክገልጽ ብምሕሳብ
ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ።
ብዛዕባ ጐሓፍ ቤት ገርግሽ (ስካሪኮ) እየ
ክዛረብ ደልየ። ምሉእ ጐሓፍ ናይ ከተማ
ኣስመራ፡ ቤተ-ክርስትያን ቤት ገርግሽ
ሓሊፍካ እዩ ዝጐሓፍ። ቅድም ኢሉ ኸኣ
እዚ ከባቢ’ዚ ብጥቓኡ ንዝሓልፍ ተፈታዊ
ኣይነበረን። ምኽንያቱ ሕማቕ ሽታን
ትርኢትን ስለ ዝነበሮ እዩ። ኣብ’ዚ ሕጂ
እዋን ግን፡ እቲ ጐሓፍ ካብ ጥቓ ጽርግያ
ከም ዝርሕቕ ስለ ዝተገብረ ሕማቕ ሽታ
ጠፊኡ፡ እቲ መአከብ ጐሓፍ ዝነበረ ከባቢ
እውን ብጽሩይ ሓመድ ተመድሚዱ ባህ
ዘብል ትርኢት ሒዙ ኣሎ። ክሳብ ኣብ’ቲ
ናብ ባጽዕ ዝወስድ ጸሊም ጽርግያ ዝነበረ
ርስሓት ሕጂ ንፈውሲ ማሕላ’ውን ንጣር
የብሉን። እቲ ናብ ጽርግያ ዝቐረበ ቦታ
ጐሓፍ ኣግራብ ተተኺልዎስ መሳጢ
ትርኢት ወኒኑ ይርከብ። ኣብ ግዜ
ክራማት ብዝሃርም ዝናብን ጐሓፉን
ስግድግድ ዘብል ታኼላ ዝኽዝን ዝነበረ
ጋህሲ ተመድሚዱ።
ፌስታላት፡ ጎማ ናይ ማይ-ሰሓ፡ ጎማ
ናይ ልስሉስ መስተ፡ ባኮ ናይ ሽጋራ፡
ኣጭርቕቲ፡ ወርቓቕቲን ካልኦትን ንኸባቢ
ጽርግያ ብሒቶሞ እዮም ነይሮም። ዝሞቱ
እንስሳታትን ዝመሽመሹ ነገራትን፡ ነቲ

ኣከባቢ ናብ በዳን ሽታ ለዊጦሞ ዘፈንፍን
እዩ ነይሩ። ብኣፍንጫናን ኣፍናን ገይሩ
ናብ ውሽጢ ኣካላትና ዝዘረቘ ጨና
ንዓመታት ኣሳቕዩና ጸኒሑ። ሕጂ
ግን፡ እቶም እዚ ረሳሕ ቦታ ዝፈጠሮም
በብዓይነቶም ሃመማ “ዚዝዝ. . .’ እናበሉ
ኣይከጽምሙናን እዮም። ኣዒንትና እውን
ጽቡቕ ከባቢ ክርእያ ተዓዲለን ኣለዋ።
እቲ ብዙሕ እዋናት ንኽጠፍእ ጎስጓስ
ዝግበረሉ ዝነበረ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ
ፌስታላት፡ ሎሚ ኣሰሩ ጠፊኡ ኣሎ።
ብዘይካ’ዚ እውን እተን ጐሓፍ እናበልዓ፡
ብሕማም ተሳቕየን ዝሞታ ዝነበራ ጥሪት
ናይ’ቲ ከባቢ፡ ካብ’ዚ ሓደገኛ ኩነታት
ተገላጊለን ኣለዋ። እቲ ግርማ ናይ’ቲ
ልሙዕ ሳዕርን ኣግራብን ደዊኑ ዝነበረ
ርስሓት ብምቕንጣጡ ኸኣ ተፈጥሮኣዊ
ሕብሪ ክንርኢ በቒዕና ኣለና።
ረብሓ ናይ’ዚ ስራሕ በዚ ጥራይ
ዝውዳእ ኣይኰነን። እታ ማይ ኣጕስዕና
እትበሃል ራህያ ናይ’ቲ ከባቢ፡ ብንፋስ
ተተጸይሩ ናብኣ እናኣተወ ዘጋዕዝያን
ዝብክላን ዝነበረ ገፈጥ-መፈጥ ስለ ዝጠፍኣላ፡
ሓቒቕ ማይ ከዚና ኣላ። ሰብን ጥሪትን
ጽሩይ ማይ ይሰትዩ ኣለዉ። እቶም ዋላ
ሓንቲ ዘይፈልጡ ቆልዑ ብወገኖም፡
ንመጻወቲ እናበሉ ዝኣርዩዎ ዝነበሩ እልቢ
ዘይብሉ ገፈጥ-መፈጥ ስለ ዝተኣልየ፡ ካብ
ሓደጋ ድሒኖም ኣለዉ። ብዓቢኡ ድማ
እቲ ንጐሓፍ ዝተሓዝአ ቦታ፡ ብዘይፍላጥ
ሰባት ይኹኑ እንስሳታት ንኸይኣትዉዎ
ንምግራድ እዩ መስለኒ ኣዕኑድ ይትከለሉ

ቤት ትምህርቲ ፍልጠት እንታይ’ዩ ጣቋኣ?
ክንዛረበሉ ደሊና ዘሎና፡ ኣብ ቤትትምህርቲ ፍልጠት ዝረአ ዘሎ ዘይቅርዑይ
ኣሰራርሓ ዝምልከት እዩ። መንግስትና
ዝለዓለ ወጻኢታት እናገበረ የምህረና
ኣሎ። ገለ ህዝባውያን ኣብያተ-ትምህርቲ
ከኣ ከቢድ ወጻኢታት ከነውጽእ ይሓታና
ኣለዋ። ብሓቂ ብዛዕባ ኣብ ኩሉ ዘለዋ

ህዝባውያን ኣብያተ-ትምህርቲ ዘኽፍላኦ
መጠን ንፈልጦ የብልናን። ብጀካ ናይ
ውሑዳት ኣብያተ ትምህርቲ። ምስ’ተን
እንፈልጠን ውሑድ ዘኽፍላ ዘለዋ
ኣብያተ-ትምህርቲ ብምውድዳር ከኣ
ኢና ክፍሊት ከቢሩና ንብል ዘሎና።
ንሎሚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍልጠት

ዘሎ፡ ቅቡል ኰይኑ ዘይተሰመዓና መጠን
ክፍሊት ክንዛረብ። በዚኣ ደኣ ክንጅምር
ደሊና እምበር፡ ከም’ዛ ቤት ትምህርቲ
ዝኣመሰላ ካልኦት ከምዘለዋ’ውን
ተዓዚብና ኣሎና።
ኣብ ከተማ ኣስመራ እትርከብ ቤት
ትምህርቲ ፍልጠት፡ ሓንቲ ካብ’ተን
ክእረማ ዘለወን ኣብያተ ትምህርቲ
ምዃና ኢና እንኣምን። እዛ ቤት
ትምህርቲ እዚኣ መመዝገቢ ንሓደ
ተመሃራይ ቀዳማይ ክፍሊ 200
ናቕፋ ተኽፍል። ንመምሃሪኡ ከኣ
ወርሓዊ 400 (ኣርባዕተ ሚእቲ) ናቕፋ
ተኽፍል። ካብ’ዚ ኣዝዩ ዝተሓተ ዋጋ
ዘኽፍላ ኣብያተ ትምህርቲ ከምዘለዋ
ግና ኣነጺርና ንፈልጥ ኢና። ስለምንታይ
እያ ካብ’ተን ከምኣ ዝኣመሰላ ኣብያተትምህርቲ ዝያዳ ክንከፍል ትሓትተና
ዘላ?
መንግስትቲ፡ ካብ ከም’ዚ ዓይነት
ሰሃሮ ንኽንገላገል፡ ንጹር ሕጊ
ብምሕንጻጽን ኣብ ግብሪ ብምውዓልን
ሕሳብ ክራይ ገዛ ኣጕዲሉዎ ኣሎ።
ግና፡ ክንጽረልናን ክንፈልጦን ዝደለና
ሕቶ ኣሎ? እዚ ምጕዳል ክራይ ገዛ፡ ነዛ

ቤት ትምህርቲ እዚኣ ይምልከታ ድዩ
ወይስ ኣይምልከታን? መልሲ ክወሃበና
ብሃንቀውታ ንጽበ ኣሎና። ምኽንያቱ፡
ኣነጺርና መታን ክንዛረብ።
እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ጉድለታ
እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ
ወለድን ተመሃሮን እውን ቅቡል ዘይኰነ
ግብሪ ትፍጽም ዘላ ኰይኑ ይስመዓና።
ንሱ ኸኣ፡ ንተመሃሮ እተመላልስ
መኪና (ሰርቪስ) ኣላ። ነዛ መኪና እዚ’ኣ
ዓመት መጽአ ካብ ወርሒ መስከረም
ኢና እንኸፍለላ። እንተኾነ ግን፡ እዛ
መመላለሲት መኪና ካብ ወርሒ
ጥቅምቲ እያ ኣገልግሎት ክትህብ
እትጅምር። እቲ ንወርሒ መስከረም
ተባሂሉ ዝተኸፍለኸ ደኣ ኣብ ምንታይ
እዩ ዝውዕል ዘሎ? ሓበሬታና ንሰማዒ
ንጹር ንምግባር፡ ትምህርቲ ካብ ፍርቂ
ወርሒ መስከረም እዩ ዝጅመር። እታ
ኣውቶቡስ ድማ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ
ትጅምር። ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀዳማይ
ሰሚስተር እነዕርፎ ክልተ ሰሙን’ውን
ሕሳብ ኣይተጸባጸብናን ጸኒሕና። ክሳብ
ሎሚ ሸለል ኢና ንብሎ ነይርና። እንተ
ሎሚ ግና ክንጸባጸበሉ መሪጽና ኣሎና።

ኣሎ።
ነዚ ዝገብሩ ኣካላት መንግስትስ ዓቢ
ሩፋታ ሂበሙና ኣለዉ እሞ ሩፋታ
ይሃብኩም በሉለይ።
ስለ’ዚ ኸኣ፡ ኣብ መስመር ኣስመራ
ባጽዕ ዝነበረ ስኽፍታ ሎሚ የለን።
ስካሪኮ፡ ካብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን
እዩ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ። ንርስሓት
መጕሓፊ ተባሂሉ ዝተመርጸ ቦታ ከም
ዝኾነ ከኣ ኩላትና ኢና እንፈልጦ። ሽዑ
ነቲ ዝጐሓፍ ጐሓፍ ንምቅጻል ተባሂሉ
ዝተወለዐ ሓዊ፡ ከምኡ ኢሉ እናነደደ
ይነብር ከምዘሎ እዩ ዝፍለጥ። እነሆ
ድማ፡ ካብ’ቲ እዋን ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ
መአከቢ ጐሓፍ ኰይኑ ይቕጽል ኣሎ።
ቅድሚ ሕጂ ናይ’ቲ ቦታ ጐሓፍ፡
ብንፋስ፡ ብሰብን እንስሳታትን፡ ኣብ’ቲ ከባቢ
ክሳብ ጽርግያ ኣስመራ ባጽዕ ይዝሮ ከም
ዝነበረ ንዕዘቦ ነይርና ኢና። እንተ ሎሚ
ግን፡ ጽፉፍ ኣተሓሕዛን ኣተኣልያን ስለ
ዝተገብረሉ፡ ፋሕ ዝበለ ጐሓፍ ኣይረአን
ዘሎ።
እዚ ቦታ ከኣ እዩ ባህታ ፈጢሩለይ ዘሎ።
ብመንግስቲ ኣተኵሮ ሳላ ዝተገብረሉ፡ እቲ
ንኽትርእዮ ባህ ዘየብል ዝነበረ ቦታ፡ ናብ
ጽሩይ ኣከባቢ ተቐይሩ ይርከብ። ጽቡቕ
ዝገበረ ምስጋና ይግበኦ እዩ’ሞ፡ ነዚ ሰናይ
ስራሕ ኣድህቦ ገይሩ ከም ዝሰላሰል ዝገበረ
ዝምልከቶ ኣካልን፡ እቶም ኣብ’ቲ ስራሕ
ብተወፋይነት ጉልበቶምን ክእለቶምን
ዘበርከቱ ዜጋታትን ከመስግኖም እደሊ።

ኣስመሮም ቴድሮስ - ካብ ባጽዕ
እዚ ኣብ ወርሒ እንኸፍሎ ዘሎና
ክፍሊትከ፡ ነቲ ናይ ቀዳመ-ስንበትን
በዓላትን ኣብ ግምት ዘእተወ ድዩ
ወይስ ኣይፋሉን? ንመጐዓዝያ ወርሓዊ
ልዕሊ 300 (ሰለስተ ሚእቲ) ናቕፋ
ምኽፋል ኣዝዩ ይኸብረና ኣሎ። እዚ
ነተን ንጥቀመለን ዘሎና መዓልታት
እንተመቒልናዮ፡ እቲ ክፍሊት ክሳብ
ክንደይ ረዚን ምዃኑ ብሩህ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ስለ’ዚ ንዘይንግልገለሉ
ክፍሊት ንምንታይ ንኸፍል? ወይ’ውን
ስለምንታይ ንጹር ዝኾነ መብርሂ
ዘይወሃበና። ኩሉ ነገር ብንጹር ምስ
ፈለጥናዮ ኸኣ ዘዘዋጽኣና ምገበርና።
ካብ ምሕማይ፡ ነጻ ኮይንካ ምልዛብን
ምንቕቓፍን ይምረጽ። ሕጂ እውን፡
እዚ ዘይዓገብናሉ ኣሰራርሓ ብዝግባእ
ተራእዩን ዳግመ-ግምት ተገይሩሉን
ዘዐግብ መልሲ ክወሃበና ንላቦ።

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ብዛዕባ’ዚ
ኣርእስቲ እዚ ዝጸሓፉልና ኣዝዮም
ብዙሓት ስለዝኾኑ፡ ንገለ ውሑዳት
ካብኣቶም ጥራይ ክንጠቅስ፦
ኣብርሃም ብርሃነ
ዮናስ የውሃንስ - ማይተመናይ
እዮርሳሌም ተኽሉ - ዕዳጋ ሓሙስ
ዓሊ መሓመድ - ሓዝሓዝ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ

ማህደር ጀጋኑ
ሺሃብ ኣርኣያ
ዮናስ ተዓገስ
ካብ “ዛንታታት ተሞኩሮ ገድሊ” ቅጺ 4፡ መጽሓፍ “መፈጸምታ”
ኣዛዚ ሓይሊ ታንከኛ ዓብዱራሕማን
ኑርሑሴን፡ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ኮፍ
ኢሉ፡ ናብቲ ብጸጋሙን የማኑን ዝነበረ
ዕርድታት ግንባር ጊንዳዕ የቋምት ነበረ።
ነብሲወከፍ ስድሪ መሬት ብኸበድቲ
ቦምባታታት ተፋሓሒሩ፡ ኣኻውሑ
ድማ ተፈናጪሉን ተተናዂሑን’ዩ።
ዓብዱራሕማን ዝሓለፈ ብርቱዕ
ግጥማት ዝገደፎ ኣሰራት ብኣንክሮ
እናጠመተ፡ እቲ ጽንኩር ግዜ፡ ሓሓሊፉ
ኣብ ኣዒንቱ ይቕጀሎ ነበረ። “መቸስ
ሳላ ጽንዓት ተጋዳላይ ሰላም ዝሰፈኖ
ግንባር ኰይኑ!” በለ ዓብዱራሕማን
ብውሽጡ። ኮሚሳር በጦሎኒ ታንከኛ
ተኽለ ብስራት (ወዲ-በላይ) ምስ
ጸውዖ ድማ እዩ፡ ካብቲ ተሸሚምዎ
ዝነበረ ሓሳብ ዝተበራበረ።
***
ድሕሪ’ቲ ናይ ለካቲት 1990
ታሪኻዊ ስርሒት ፈንቅል፡ ጸላኢ ነታ
ሓራ ዝወጸት ባጽዕ ካብ ኢድ ዋናታታ
ንምምንዛዕ፡ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብብዝሒ
ሰራዊት ናብ ግንባር ጊንዳዕ እናውሓዘ፡
ብማዕበላት ሰብን እዚ ዘይበሃል ደብዳብ
ከበድቲ ኣጽዋርን ነፈርቲን፡ ነቲ ግንባር
ንምፍራስ ናይ ሞትን ሕየትን ኲናት’ዩ
ኣካዪዱ። ብሰማይን ምድሪን ብዓይኒብለይ ስኒ-ብለይ ዝትኮስ ዝነበረ
ቦምባታት፡ ነቲ ግንባር ናብ እሳተጎመራ’ዩ ቀይሩዎ። ተጋዳላይ ከኣ፡
ድልዱል መከላኸሊ ዕርድታት ኣብ
ዘይነበሮ ሓድሽ ግንባር ዓሪዱ፡ ነቲ
ኣኻውሕ ከይተረፈ ዘቃጽል ዝነበረ
ብቓላት ክትገልጾ ዘጸግም ደብዳባት
ተጻዊሩ፡ ብዙሕ መስዋእቲ እናኸፈለ
ንተደጋጋሚ ፈተነታት ጸላኢ የምክኖ
ነበረ።
ኣብ ከምዚ ኵነታት መሪሕነት
ህዝባዊ ግንባር፡ ጸላኢ ብግንባር ጊንዳዕ
ዝፈጠሮ ሓያል ጸቕጢ ዘፍኵስ
ወተሃደራዊ ሜላ ፈጠረ። ሓበሬታታት
ወተሃደራዊ ስለያ ምርኩስ ብምግባር፡
በቲ ጸላኢ ኣፍኲሱ ሒዝዎ ዝነበረ
ደቡባዊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክኸፍት
ወሰነ። እዚ ዕማም’ዚ ዝተዋህቦ ክፍለሰራዊት 70፡ ኮማንዶ፡ ገለ ኣሃዱታት
ሜካናይዝድ ብርጌድ 73 ካብ ሰንዓፈ
ጀሚሮም፡ ንዓዲቐይሕ፡ ድግሳን
ሰገነይቲን ሓራ ብምውጻእ ኣብ ኣፍደገ
ደቀምሓረ ከባቢ ኣፈልባ በጽሑ። በዚ
ግስጋሰ’ዚ ጸላኢ ኣብ ከቢድ ስግኣት
ወደቐ። ደቀምሓረ እንተተታሒዛ
ኣስመራ ውሕስነት ኣይነበራን።
ስለዚ፡ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮን።
ገለ ክፋል ናይቲ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ
ዘሰለፎ ሰራዊትን ካብ ካልእ ከባቢታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበሮ ዓቕሚ
ኣኻኺቡ፡ ኣብ ከባቢ ደቀምሓረ
ብምስላፍ፡ ግስጋሰ ህዝባዊ ሰራዊት
ክዓግት ነይሩዎ። ድሕሪ’ዚ እዩ ድማ፡
እቲ ሓዊ ክተፍእ ዝውዕል ዝሓድር

ዝነበረ ግንባር ጊንዳዕ ተዛማዲ ሰላም
ዝሰፈኖ ግንባር ክኸውን ዝኸኣለ።
***
ኣዛዚ በጦሎኒ ተኽለ ብስራት (ወዲበላይ) ንኣዛዚ ሓይሊ ዓብዱራሕማንን
ኮሚሳሩ ዝነበረ መሓሪ ገብረንጉስን
(ፈርም) ምስ ጸውዖም፡ እታ ንሶም
ዝእዝዝዋ ሓይሊ ታንከኛ ሕርጊጎ ወሪዳ
ታዕሊም ከተካይድ ምዃና ሓበሮም።
ክንዮኡ ካልእ ሓበሬታ ኣይወሰኸን።
ኣብቲ እዋን’ቲ ብርጌድና ብርጌድ
63 ናይ ክፍለ-ሰራዊት 74 ኣብ
ግንባራት ጊንዳዕን ደቀምሓረን
ተኸፋፊሉ ነበረ። እቲ ኣብ ደቡባዊ
ግንባር ኣብ ከባቢ ዓደ-ብዑር ዝነበረ
ክፋል ብርጌድ 63 እውን፡ ናብ
ሕርጊጎ ከምዝወርድ ተገብረ። ኣብቲ
ቦታ ዝተኣኻኸበ መካናይዝድ ሓይሊ፡
ሓደ በጦሎኒ ታንከኛ፡ ሓደ በጦሎኒ
ረሻሽ 88 (ብስም “ተወርወር” ዝፍለጥ
ሞቶራይዝድ በጦሎኒ)፡ ሓደ ሓይሊ
ረሻሽ፡ ሓደ ሓይሊ መድፍዕ፡ ኣሃዱታት
ጸረ-ነፈርቲን ጸረ-ታንክ ሚሳይልን፡
ጋራጅ ታንክ፡ ቴክኒካል ስታፍን ካልኦት
ክፍልታትን ዘጠቓለለ ነበረ። ኣጋር
ሰራዊትን’ውን፡ ካብ ክፍላተ-ሰራዊት
85፡96፡52፡16 ሓሓንቲ በጦሎኒ፣
ከምኡ’ውን ኣሃዱታት ፓራኮማንዶ፡
ሃንደሳን ሓይሊ ባሕሪን፡ ካብ ክፍልታት
ውድብ ድማ፡ ናይ ስለያ፡ ሕክምና፡
ስንቂ፡ ዜና፡ ምውፋርን ኤምዳድን
ጒጅለታት ተዳልየን ነበራ።
ታንክታትና ይኹና መካይንና
ንነዊሕ እዋን ኣብ ከቢድ ውግእ
ተጸሚደን ዝጸንሓ እየን። ስለዚ ድማ
ጽገናን ሰርቪስን የድልየን ነበረ። ኣብ
ሕርጊጎ፡ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ግዜ
ስለ ዝተረኽበ፡ ምስ ጋራጅ ታንክ
እናተሓባበርና ንምጽጋነን፡ ኣብ ከቢድ
ሃልኪ ተጸሚድና ኣሕለፍናዮ።
ሓደ መዓልቲ ታንክታት ክንጽግን
ውዒልና ናብ መጽለሊና እናኸድና
ብማዕዶ ዓብዱራሕማን ረኣኹዎ።
ኣብ ታንከኛ ውሩይ ጅግና ብምዃኑ፡
ንዕኡ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ሓለንጋይ፡
ዘብህግ ቁመናን ምልኩዕ ገጽን ከደራይ
ሕብርን ዝነበሮ በዓል ጥዑም ዕላል’ዩ።
ፍሽኽታ ካብ ገጹ ኣይፍለይን’ዩ።
ንፍሽኽታኡ ትኹልዕ ወርቁ ስኒ ድማ
ነበረቶ።
“ዓብዱራሕማን!” ኢለ ተደሃኽዎ።
“ኣህለል ወዲ-ተዓገስ፡” በለኒ። ኣብ
ክፍሊ መጐዓዝያ እንከሎ ምስ ኣቦይ
ብሓንሳብ ስለዝነበሩ “ወዲ-ተዓገስ!”
እናበለ’ዩ ዝጽውዓኒ። ዕላል ናይ ኣቦይ
እንተጀሚሩ ኣውዒሉ የሕድረካ።
“ወይ ደኺምካ’ለኻ፡ ወይ ናፍቖት
በርቲዓ’ላ?” በልክዎ።
“ክትብሎ
ደሊኻ
ዘለኻ
ፈሊጠካ’ለኹ።” መለሰ ዓብዱራሕማን፡
ኣንፈት ናይቲ ዘረባ ናብ ሳዕድያ
በዓልቲ ቤቱ ምዃኑ ስለዝተረድኦ።
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ትንቢት ዓብዱራሕማን
ምስ ሳዕድያ ጽቡቕ ሌላ’ዩ ነይሩና።
ንዕረፍቲ ብዙሕ ግዜ ንቦታና ትመጽእ
ነይራ እያ። ኣብ ራድዮ ድምጺ-ሓፋሽ
ጋዜጠኛ ፕሮግራም ዓፋር’ያ ነይራ።
ጓላ’ውን ምስኣ ኣብ ክፍሊ ዜና
ትቕመጥ ነበረት።
“እሞ ምስጢር ዘረባይ ካብ
ፈለጥካያ’ስ ደሃይ ሰዲዳዶ ነይራ?
ከመይ ኣላ?” በልክዎ።
“ጽቡቕ ኣላ ዮናስ ዓርከይ፣ ደሓር
ከኣ ንግሆ ንግሆ ብራድዮ ድምጻ
ስለዝሰምዖስ፡ ‘ኣነን ጓለይን ጽቡቕ
ኣለና’ ትብለኒ ዘላ ኰይኑ’ዩ ዝስምዓኒ።”
በለኒ።
ኣብ ጥቅምቲ 1979 ኣብ ዓራግ
ምስ ተመርዓዉ፡ ኣብ ግንቦት 1988
ኣብ ዓራርብ ጓል ተበኲሮም።
ንቦኽሪ ጓሎም፡ ንመዘከርታ ስውእቲ
ራድዮ ኦፕረይተር ኤልሳ ወልደኣብ፡
‘ኤልሳ’ ሰምዮማ። ብሳዕድያን ጓሉን
ዝጀመርናዮ ዕላል ቀጺሉ ዝተፈላለዩ
ኣርእስትታት እናቐያየርና ነዊሕ
ኣዕለልና።
ብድሕሪ’ቲ ናይ ሃልኪ ቅንያት፡
ካልእ ዕማም መጸ። ብቕዓት
ኣባላት ሜካናይዝድ ንምዕባይ፡
ንስልቲ ውግእን ብልሓት ተዅሲን
ዝምልከት ስልጠናታት ተኻየደ። ምስ
ፓራኮማንዶ ቦጦሎንታት ብምውህሃድ
ድማ፡ ሜካናይዝድን ኣጋር ሰራዊትን
ተወሃሂዶም ዘጥቅዑሉ፡ ብገምበል
ዝተሰነየ ናይ ለይቲን ቀትሪን ልምምድ
ተኻየደ። ዕላማ ናይዚ ልምምዳት’ዚ
ንሓደ ፍሉይ ስርሒት ምዃኑ ንጹር’ኳ
እንተነበረ፡ ኣበይ? እንታይ ዓይነት
መጥቃዕቲ? መዓስ? ዝፈልጥ ሰብ
ኣይነበረን። ኵሉ ግን ነናቱ ግምታት
ነይሩዎ። ዓብዱራሕማን፡ ንኣዛዚ
በጦሎኒ ወዲ-በላይ፡ “እንታይ’ዩ እዚ
ጉዳይ?” ክብል ይውከሶ’ኳ እንተነበረ፡
ወዲ-በላይ ግን “ዝተሓበረና የለን!”
ጥራይ’ዩ ነይሩ መልሱ።
ነዚ ገና ዘይተገልጸ ተልእኾ
ንምዕማም ተቐሪቡ ዝነበረ ሰራዊት፡
ምድላዋቱ ወዲኡ ድሉው ኰነ።
ብግምታትን ትንታነታትን ዝተሰነየ
መዓልታት ተወዲኡ ድማ፡ እቲ
ብምስጢር ዝተታሕዘ ተልእኾ፡
ዝግለጸሉ ሰዓት ኣኸለ።
“ቀዳማይ ተልእኾና ጢዖ ምሓዝ’ዩ።
እቲ ኵነታት ዝፈጥሮ ምዕባለ ተራእዩ
ድማ፡ ካብኡ ልዕሊ 300 ኪሎሜተር
ተጓዒዝና ንዓሰብ ከነጥቅዕ ኢና።
ኣብዚ ውግእ’ዚ፡ ጸላኢ እታ ሓንቲ
ተሪፋቶ ዘላ ወደብ ከይትተሓዞ
ደማዊ ውግእ ከካይድ ምዃኑ
ርዱእ’ዩ። በዚ እንኸፍቶ መጥቃዕቲ፡
ጸላኢ ዓቢ ክፋል ካብ ሰራዊቱ ናብ
ደንካልያ ከምዘግዕዞ እንተጌርና፡ ግንባር
ደቀምሓረ ስለዝረቅቕ፡ ደምሳሲ ተበግሶ
ንምውሳድ ምቹእ ባይታ ክፍጠር
ዝኽእል እዩ። እዚ ወፍሪ’ዚ እምበኣር
ኣብ ምቅልጣፍ ዓወትና ወሳኒ’ዩ!”
ዝብል መግለጺ ተዋህበ።
ኣብዚ ወፍሪ’ዚ፡ ክመርሑ ዝተመዘዙ፡
ንኣጋር ሰራዊት፡ ኣዛዚ ክፍለ-ሰራዊት
85 ተጋዳላይ ገረዝጊሄር ዓንደማርያም
(ውጩ)፡ ንመካናይዝድ ተጋዳላይ
ጎይትኦም መንግስቱ (ቻይንስ)፡
ንሓይሊ ባሕሪ ድማ ተጋዳላይ ሓመድ
መሓመድ ሕመድን (ካሪካረ) ተወልደ
ቀላቲን (ወዲ-ቀላቲ) እዮም ነይሮም።
ኣብ ስርሒት ፈንቅል ኰነ ቅድሚኡ

ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት፡ መካናይዝድና
ብብቕዓት ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዓቢ
ጸብለልታ ከምዘለዎ ኣረጋጊጹ ነበረ።
ስለዚ ኣብ ጐላጉል ደንካልያ ዝካየድ
ግጥም ክንዕወተሉ ከምእንኽእል
ዘጠራጥር ኣይነበረን። እቲ ዝዓበየ
ብድሆ እምበኣር፡ እቲ ዝጽበየና ዝነበረ
ነዊሕ ርሕቀት፡ ጥጡሕ መገዲታትን
ደቂቕ ኣፍልጦ ቅርጺ መሬትን
ዘይምህላው፡ ብርቱዕ ዋዒን ጸገማት
ዝስተ ማይን ነበረ። በዚ ድማ እቲ
ውግእ ብዓይነቱ ዝተፈልየ፡ ካብቶም
ቅድሚኡ ዝተኻየዱ ውግኣት ዝጸንከረን
ዝያዳ ጽንዓት ዝሓትትን ከምዝኸውን
ብኣጋኡ ዝተፈልጠ’ዩ ነይሩ። ኣብቲ
ወፍሪ፡ ሓላፊ ሰሜን ደንከል ዝነበረ
ሃብተማርያም ሓጐስ ዝመርሖም
ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን፡ ከም
በዓል ሻሕርያ፡ ዓብደልቃድር ዓሊባድር፡
ሳልሕ ኢብራሂም መራሕቲ መገዲ
ክዀኑ ተመዚዞም ነበሩ።
ቀቅድሚ’ዚ ዓቢ ወፍሪ’ዚ፡ ብ 12
ለካቲት 1991 ካብ መሪሕነት፡ ኣብ
ልዕሊ’ቲ ኣብ ደሴት ዳህላክ ዓስኪሩ
ዝነበረ ሓይሊ ጸላኢ መጥቃዕቲ ክካየድ
ሓድሽ ትእዛዝ መጸ። እቲ መጥቃዕቲ
ብፈጣናት ጃላቡ ሓይሊ ባሕሪን፡
ደብዳብ መዳፍዕን ዝፍጸም ስለዝነበረ፡
ካብ መካናይዝድ ኣሃዱታት መዳፍዕን
ረሻሻትን ካብ ሕርጊጎ ኣፍታ ኣተወ።
ነቲ ስርሒት ዝመርሑን ዘወሃህዱን
ሓለፍቲ፡ ውጩ፡ ጎይትኦም ቻይንስ፡
ወዲ-ቀላቲ፡ ከምኡ’ውን ካብ ቴክኒካል
ስታፍ ምስግና የማነ (መምህር)፡ ካብ
ስለያ ክፍለ-ሰራዊት 85 ተስፋጽዮን
ተኽለማርያም (ማናጃ)፡ ካብ ስለያ
ውድብ ከኣ ተኸስተ ክፍለ (ወዲክፍለ) ዝርከብዎም ብፈጣናት ጀላቡ
ካብ ባጽዕ ኢራፋይለ ኣተዉ።
ንጽባሒቱ እቲ መጥቃዕቲ ብጽዑቕ
ደብዳብ መዳፍዕ 130 ሚ.ሜ.ን 122
ሚ.ሜ.ን ተጀመረ። ፈጣናት ጀላቡ
ሓይሊ ባሕሪ ድማ፡ በቲ ደብዳብ
ተጐልቢበን መጥቃዕቲ ፈነዋ። ምሉእ
መዓልቲ፡ ኣብ ደሴታት ዳህላክ ከቢድ
ቃጸሎን ትኪን ክርአ ወዓለ። ነፈርቲ
ኲናት ጸላኢ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ
ኣብ ባሕሪን መሬትን ኰይኑ ንደሴት
ዘጥቅዕ ዝነበረ ናይ ወገን ሓይሊ
ብርቱዕ ደብዳብ ከካይዳ ወዓላ።
23 ለካቲት ታሪኻዊ ወፍሪ ደንከል
ዝተበገስናላ ዕለት ነበረት። መሬት ምስ
መሰየ ኵለን ኣሃዱታት ብቓፍላይ
ተሰሪዐን ካብ ሕርጊጎ ነቐላ። ኣብታ
ፋልመይቲ ለይቲ ኣስታት 65
ኪ.ሜ ተጓዒዝና ኢራፋይለ ሕልፍ
ኢልና፡ መጽለሊ ኣብ ዝነበሮ ቦታ
ኣዕሪፍና ወዓልና። እቲ ኣብ ኣፍታ
ኰይኑ ንደሴታት ዳህላክ ዝድብድብ
ዝነበረ መዳፍዕን ሓይሊ ባሕርን ከኣ
ተጸንበረና። ንጽባሒቱ ዓይኒ ሕዝ
ከብል ከሎ፡ ካብ ኢራፋይለ ተበጊሰና
ድሕሪ ነዊሕ ጕዕዞ ገልዓሎ ኣተና።
ኣብኡ ኣዕሪፍና ድሕሪ ምውዓል ከኣ፡
ጸሓይ ኣብ ምዕራባ ጕዕዞና ቀጸልና።
ቅሩብ ምስ ከድና ከኣ፡ ጸገም ኣጓነፈ።
ገልዓሎ ሕልፍ ምስ በልካ እቲ ንኸዶ
ዝነበርና መስመር ናብ ወሽመጥ ባሕሪ
ዝተጸግዐ እዩ ነይሩ። እቲ ቦታ ድማ
ብማይ-ጨው ዘቕቢቡን ናብ ሰልሚ
ተቐይሩን ጸንሓና። ክብደት ሓንቲ
ታንክ 360 ኩንታል እዩ። ኣብቲ
ሰልሚ ዝኣተወት መበል ሻድሸይቲ

ታንክ ክሳብ ከብዳ ክትወሓጥ ግዜ
ኣይወሰደትን። ነታ ታንክ ስሒብካ
ንምውጻእ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ፈተነ
ከኣ፡ ሓንቲ ነታ ሓንቲ እናሰሓበት፡
ሰለስተ ታንክታት ክሳብ ከብደን
ተዋሕጣ። ታንከኛታት ንምውጻአን
ብዝተፈላለየ ብልሓት ተቓለሱ።
ምሉእ ለይቲ ድሕሪ ዝተኻየደ ከቢድ
ጻዕሪ ድማ፡ ኣብ መወዳእታ እተን
ክልተ ካብቲ ዝኣተዋኦ ሰልሚ ክወጻ
እንከለዋ፡ እታ ሓንቲ ሰጢማ ተረፈት።
ኣብታ ለይቲ’ቲኣ ዓብዱራሕማን ምስ
ብጾቱ ተካል ሓደሩ።
እተን ዝተረፋ መሕለፊ መገዲ
ዝሰኣና ታንክታት፡ “ብሲሞቲ ኣቢልካ
ንማርሳ-ፋጥማ ዘእቱ መገዲ ኣሎ!”
ስለዝተባህለ ንድሕሪት ናብ ገልዓሎ
ተመሊሰን ብዓሳዒላን ደግሬቶን
ጕዕዞአን ቀጸላ። ንሱ’ውን ኣዝዩ
ሕማቕን ኣሰልቻውን ጕዕዞ እዩ ዝነበረ።
ከምዘይብጻሕ የለን ድማ ድሕሪ ከቢድ
ሃልኪ ማርሳ ፋጥማ ኣተዋ። ብሰንኪ’ዚ
ባህርያዊ ዕንቅፋት’ዚ፡ እቲ ወጋሕታ
ክጅመር ዝተሓስበ መጥቃዕቲ፡
ናብ ካልኣይ መዓልቲ ተሰጋገረ።
ብድሕሪ’ዚ ብማሕለጎ ጌርካ ጕዕዞ
ንጢዖ ኰነ። ብመልእኽቲ ራድዮ
ድማ፡ ኵለን ኣሃዱታት ዝተኣኻኸባሉ
ቦታ ኣብ ኣኪሎ ከምዝዀነ ተነግረ።
ኣብዚ መሪር ጕዕዞ’ዚ ተራ ናይቶም
መገዲ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣባላት ስለያን
ሓፋሽ ውድባትን ዓቢ ነበረ።
ጢዖ፡ ካብቲ መበገሲ ቦታ እንተወሓደ
መገዲ ዓሰርተ-ሓሙሽተ ሰዓታት
ርሒቓ እያ ትርከብ። ነዚ ከቢድ ሃልኪ
ዝነበሮ ነዊሕ ጕዕዞ ሰጊርካ፡ ምስቲ
ኣብ ሰጣሕ ጐላጉል ምስ ምሉእ
ቀረባቱ ኣድብዩ ዝጽበየካ ሓይሊ ጸላኢ
ምግጣም፡ ክሳብ ክንደይ ተጻዋርነት
ከምዝሓትት ምግማቱ ኣየጸግምን።
ተጋዳላይ ግን ኵሉ’ቲ ዝነበረ ጥሜት፡
ጽምኢ፡ ድኻምን ምቖትን፡ ታንክታት
ዝፈጥርኦ ዝነበራ ብርቱዕ ደሮናን
ዓይንኻ እናገሰመ ንሓድሕድካ
ዘየረኣእይ ብናን ሑጻን ተጻዊሩ
ጕዕዞኡ ቀጸለ። ጸላኢ ኣቐዲሙ ድምጺ
ታንክታት ስለዝሰምዐ፡ ኣብ ተጠንቀቕ
እዩ ሓዲሩ። ኣብ ከባቢ ጢዖ ክበጽሓ
እተን ኣሃዱታት ፓራኮማንዶን ኣጋር
ሰራዊትን ሒዘን ዝነበራ መርቸደሳት፡
መብዛሕትአን ተሸኽላ። በዚ ድማ፡
ነተን መካይን ገዲፎም ገለኦም ኣብ
ዝባን ታንክታት ተጻዒኖም፡ ገለኦም
ድማ ብኣጋር ንጢዖ ገጾም መረሹ።
ኣባላት መጐዓዝያን ነዳዲን ካልኦት
ክፍልታትን ድማ ነተን ተሸኺለን
ዝነበራ መካይን ንምውጻእ ኣብ ከቢድ
ስራሕ ተጸምዱ።
ምሉእ ለይቲን ረፋድን ከየዕረፈ
ዝተጓዕዘ ተጋዳላይ፡ ድሕሪ ናይ
ዓሰርተው-ሓሙሽተ ሰዓታት ሃልኪ
ዝመልኦ ጕዕዞ፡ መግቢን ማይን
ከይለኸፈ፡ ረፋድ ሰዓት 9፡00 ኣብ ቦታ
ግጥም በጽሐ። ኣዛዚ በጦሎኒ ታንከኛ
ወዲ-በላይ ራድዮ ርክብ ብጸጋማይ ኢዱ
ሒዙ፡ እተን ብትኹል መስርዕ ዝኸዳ
ዝነበራ ታንክታትን ረሻሻትን ዝጸዓና
መካይንን ቅርጸን ለዊጠን ክግደማ
መምርሒ ሃበ። ኦፕረይተር በጦሎኒ፡
ሚኪኤል ገብረመድህን (ወዲ-ኹመል)
ድማ፡ ብራድዮ PRC መልእኽትታቱ
ኣብ ምምሕልላፍ ኣተወ።

ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ
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ሕሉፍ ብጻይነት
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ሽግር ምስ ተሳዕረ ኣይትሰዓሪ
ናብ ረዛን
ዝፋነይ፡
ካብ’ታ
ብጣዕሳ
ዝተለለወት ልበይ ዝፈልፈለ
ፍቕራውን ናፍቖታውን ሰላምታይ
ተቐበሊ። ዋላ ብኣካል ክንራኸበሉ
ኣብ ዘይክእል ቦታ እንተሃለኹ፡
ብመንፈስ ግን ብፍጹም ካባኺ
ተፈልየ ኣይፈልጥን።
ንዕሽነተይን በደለይን ጸይርኪ ንሓዳርና ብኸልተ እግሩ ደው ከተብሊ ከይተሓለልኪ
መስዋእቲ ከፊልኪ። ፈተውትና ከይተረፉ ንስለ ኪዳን ዘርኣኽዮ ምጽማምን ዓቕልን ከም
ዕሽነት እናቖጸርዎ ንስኺ ግን ኣብ እምነትክን ኪዳንክን ጸኒዕኪ። ኣብ ሎሚ በጺሕኪ ግን፡
ኢድኪ ብምሃብ ‘ክኸይድ’የ ንዓደይ፡ ዳግም ኣይንራኸብን ኢና’ ብምባል ናይ ስንብታ
ቃል ኣስሚዕክኒ።
ትማል ኣብ ልዕሌኺ ብዘውረድክዎ በደል ባህሪርኪ ካባይ ነዊሕ ኪ.ሜትር ክትርሕቂ
ምውሳንኪ ጽቡቕ ኣይኰነን። እቲ ምንታይ፡ ልዕሊ ነብስና ነቶም ፍረ ብርክና ዝዀኑ
ህጻናት ክንሓልን ነብስና ክንብጁን ስለዝግበኣና።
እዚ ኩሉ ዝመጸ መዘዝ ብናተይ ምኽንያት ምዃኑ’ኳ እንተዘይክሓድኩ፡ ሎሚ ግን
ከም ትማሊ ብዓሻይ ኣይኰንኩን ዘለኹ። ካብ ሕሉፍ ጌጋይ ተማሂረ’የ። ነታ ደም
ዘንባዕክዋ ልብኽን ኪዳንናን ብፍቕሪ ከማሙቕ ነቒለ’የ።
ንራኸበሉ ዕለት እናቐረበ፡ ንረሓሓቐሉ መንገዲ ምሕሳብኪ ጽቡቕ ኣይመስለንን።
ንሕሉፍ በደለይ ጸብጺብኪ ኣይተኰማስዒ። ሎሚ ከም ትማሊ የለኹን። ክፉእ ተግባረይ
ኣሳጽዩኒ ብምልኣት ልብኺ ከረስርስ ነቒለ’የ። ጸሊም ደበና ተቐንጢጡ፡ ሽግር ምስ ተሳዕረ
ኣይትሰዓሪ ዝፋነይ። ነቶም ፍረ ብርክና ዝዀኑ ብምርጫና ዘምጻናዮም ደቅና ሕሰቢ።
ካብ ዮናታን (4 ኣስመራ)

ኩርናዕ ካሜራ

ኣብ እዋን ቀዳማይ ኲናት ዓለም፡
ሓደ ወተሃደር እንግሊዝ ኣብ ጐድኑ
ኰይኑ ዝዋጋእ ዝነበረ ዝፈትዎ ብጻዩ፡
ብጥይት ጸላኢ ተወቒዑ ክወድቕ
እንከሎ ተዓዘበ። ውግእ ጻዕጺዕዎም
ስለዝነበረ ግን፡ ንብጻዩ ከልዕል’ኳ ዕድል
ከይረኸበ ካብ ቀዳማይ ድፍዖም ከዝልቑ
ተገደዱ። መወዳእታ ብጻዩ ከይረኣየ
ንድሕሪት ዘንሰሓበ ወተሃደር ጂም፡
ኩነታት ብጻዩ ስለ ዘየቕሰኖ ንናይ ቀረባ
ሓላፊኡ ፍቓድ ሓቲቱ፡ ናብቲ ብጻዩ
ዝወደቐሉ ድነ ሞት ዘንጸላለዎ ቦታ
ክኸይድ ወሰነ። እቲ ኣዛዚ ግን፡ “ብጻይና
ሞይቱ ክኸውን ይኽእል’ዩ፡ ንስኻ’ውን
ክትስዋእ ስለእትኽእል፡ ናብኡ ምምላስ
ፋይዳ የብሉን፡” ክብል ኣጠንቀቖ።
ብኩነታት ብጻዩ ዝተረበሸ ጂም
ንመጠንቀቕታ ሓላፊኡ ዕሽሽ ብምባል
ናብቲ ብጻዩ ዝወደቐሉ ቦታ ገስገሰ።
ኣብቲ ቦታ በጺሑ ብጻዪ ሓዚሉ ክምለስ
ድማ፡ ጸላኢ ብጻዕቂ ጠያይቲ ከዝንበሉ

ዘይተፈልጠ
ናብቶም ዝርዝራት ናይ
ስምዒትካ’ሞ ተዓዘብ፡ ዓይነቱ
ብዘየገድስ ኣብ ህይወትካ ዝተፈላለየ
ማዕበል ናይ ስምዒት ምህላዉ
ክትርዳእ ትኽእል። ነቲ ውጽኢት
ድማ ስምዒትካ ብምቕያር ናብቲ
እትደልዮ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ።
ብዛዕባ ገንዘብ - ደስታ፡ ሓጐስ፡
ፍስሃ፡ ትስፉውነት፡ ጭንቀት፡ ፍርሒ
ኰነ ጸቕጢ ክስመዓካ ይኽእል’ዩ።
ብዛዕባ ጥዕናኻ’ውን ከምኡ ፍስሃ፡
ደስታ፡ ትዕድልቲ ወይ ጭንቀት
ክስመዓካ ይኽእል’ዩ። እዞም
ኩሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ማዕበል
ፈነወ’ዮም። ኣብ ዝሃለኻ ሃሉ፡ እቲ
ውጽኢት ናባኻ ከተምጽኦ ኢኻ።

ቋንቋ ጥቕሲ
“ስምዒታትካ ምቕያር፡ ጽሕፍቶኻ
ምቕያር’ዩ!”

ቢራ
ቢራ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ቢራ ብዝብል
መጸውዒ ዝፍለጥ ውሩይ መስተ፡ ‘ቢቪሬ’
ካብ ዝብል ናይ ላቲን ቃል ዝተራዕመ
ኰይኑ፡ ትርጒሙ ከኣ ምስታይ ማለት’ዩ።
ቢራ ናይ ኣልኮል ትሕዝቶ ዘለዎ ካብ

ስገምን ካልኦት ኣእካልን ዝጽመቝ
መስተ’ዩ። ቢራ ምጽማቝ ዝተጀመረ
ቅድሚ 700 ዓመት ኣብ ባቢሎን ከም
ዝዀነ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ። ኣብ
ጥንታዊ ባቢሎን መጀመርያ ናይ ገዛ
ቢራ ጸመቝቲ ደቀንስትዮ ክዀና ከለዋ፡
ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ደላዪኡ እናበዝሐ

ስለዝመጸ ደቂ-ተባዕትዮ’ውን ነቲ ስራሕ
ክጽንበርዎ ተራእዮም።
ምህዞ ቢራ፡ ደቂ-ሰብ ብቴክኖሎጂ
ክምዕብሉን ሓደስቲ ናይ ምዕባለ ሓሳባት
ከፈልፍሉን ከም ዝሓገዘ ከኣ ብዙሓት
ክኢላታት ይገልጹ። ኣብ ኤውሮጳ ካብ
3000 ቅ.ል.ክ ኣትሒዙ ብጀርመናውያንን
ሰልቲካውያንን ክዝርጋሕ ከምዝጀመረ
ይንገር። ይኹን’ምበር ኣብቲ ግዜ’ቲ
ቢራ ንዘቤታዊ ኣገልግሎት እዩ ዝጽመቝ
ነይሩ። ምስ ምጅማር ኢንዱስትሪ ከኣ ኣብ
ፋብሪካታት ብልዑል መጠን ክፈሪ ጀሚሩ።
ቀደም ዘመን ቢራ ብፍሩታ፡ መዓርን
ካልኦት ዓይነታት ኣትክልትን’ዩ ዝስራሕ
ነይሩ። ናርኮቲክ ዝተባህለ ድራግ’ውን
ይኣትዎ ስለዝነበረ እቲ ናይ ሽዑ ቢራ
ኣዝዩ ብርቱዕ ምንባሩ’ዩ ዝትረኽ። ኣብዚ
ግዜ’ዚ ቢራ ብኣዝዩ ልዑል መጠን ዝፈርን
ዝሃልኽን ዓይነት መስተ እዩ።

ጀመረ። ናይ ወገን ሰራዊት ጉልባብ
እናተገብረሉ ድማ፡ እናወደቐ እናተንስአ
ንዓርኩ ሓዚሉ ናብ ብጾቱ ተመልሰ።
ጂም ኣብ መስርሕ ምውጻእ ብጻዩ
ተወጊኡ ተመልሰ። እቲ ብጻይ’ውን
ህይወቱ ሓሊፋ ነበረት። ነዚ ዝረኣየ
ኣዛዚ ድማ፡ “ፋይዳ ከም ዘይነበሮ
ነጊረካ ነይረ። እንሆ ብጻይካ ተሰዊኡ።
ንስኻ’ውን ብኸቢድ ቈሲልካ፡” ክብል

ብሓዘን ተዛረቦ። ጂም ግን ንሓሳብ
ሓላፊኡ ብምቅዋም፡ “ፋይዳ ደኣ
ነይርዎ’ምበር። ኣብቲ ቦታ ምስ በጻሕኩ
ዓርከይ ብህይወት’ዩ ጸኒሑኒ። ሽዑ ምስ
ረኣየኒ እንታይ ከም ዝበለኒ ትፈልጥ
ዲኻ? ‘ጂም ሓዲግካኒ ከም ዘይትኸይድ
ይፈልጥ ነይረ’የ፡’ እኮ’ዩ ኢሉኒ። ካብዚ
ዝዓቢ ፋይዳ እንታይ ኣሎ ድዩ?”
ብምባል ብስምዒት መለሰሉ።

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ

ንጋድም
1ብንፋስ ዝልዓል ሓመድ
3. ናይ ዕንጸይቲ ወይ ናይ ሓጺን ተሸካሚ
ገመል (ወርወር፡ ቀረና)
5. ጽንጽያ፡ ኣብ ርስሓትን ራህድን ዘለዎ
ቦታታት ዝርከብ በዓል 6 መናፍር ሓሰኻ
9. ለዋህ፡ ሕያውይቲ
12. ምላስ፡ ጒዕጻጽ
14. በልዐ
16. ብራሽ
18. ጠምት፡ ተዓዘብ፡ ኣቋምት
20. ምእመናን ምስልምና ዝኣምኑሉ
23. ይርከበኒ፡ ወኒነ
25. ምንኣስ ክልተ
26. ምሕብሓብ፡ ምእላይ
27. ቅድሚ መርዓ ዝግበር ጽምብል
29. ናይ ቅድም ኣውቶቡሳትና መጸውዒ
30. ደሞዝ፡ ወርሓዊ ክፍሊት
31. ካብ ዝቐልጠፋ ዓይነት መጐዓዝያ
33. ኒሕ፡ ቀረድ፡ ሓቦ፡ ኲርዓት
35. ምዝራብ፡ ቃል ምውጻእ
40. ቀጢን፡ ረቂቕ፡ ዘይስቡሕ
43. መስጣ፡ ሃየንታ፡ ኣብ ከክንዲ፡ ሳዕቤን
መርገም
44. ፈራህ፡ ረዓዲ
46. ናይ ዘረባ ስንክልና ዘጋጠሞ፡ ክዛረብ
ዘይክእል፡ ድምጹ ዘይስማዕ
48. ደም እትጭንጒዕ ህዋስና
50. ዊን፡ ደስ
51. ሓባሪት ግዜ ዝዀነት መሳርሒት
52. ባዕልኻ፡ ርእስኻ፡ ዓርስኻ፡ ገዛእ ርእስኻ
53. ኣሞራ

ንትኹል
1.
ኣብ ሕክምና ሕሙማን ዝኣሊ
2.
ኣብ ኣትኽልቲ ዝትከል ተዳቒሉ
ከኣ ምርር ዝበለ ቪታሚን ሲ ዝመልኦ ማይ
ዝነትዕ ኣገዳሲ ፍረ
3.
ቤት መስተ
4.
ስቡሕ ቃንጡጥ ጸባ፡ ለላዕሉ
ንጸባ፡ በብሉጹ ናይ ሓደ ነገር
6. ዝብላዕ ነገር
7. ተረፍ ገንዘብ፡ ተመላሲ ገንዘብ
8. ማይ እተመላልስ መኪና
10. ንሰብ ዝመሳሰል እንስሳ
11. ጨናዊ፡ ብስንዕ
13. ሕብስቲ፡ ሕምባሻ ፈረንጂ
15. ምምሕያሽ፡ ምትኽኻል፡ ምዕራይ
17. ጠቐር፡ ናይ ትኪ እካብ ጸሊም በኾኻ፡
ጸሊም ርስሓት
19. ነቝጣ፡ መጸበዪ (መዳይቦ)፡ ሰፈር
21. ሓደ ሽሕ ሚልዮን ወይ ሚልያርድ፡
ትሽዓተ ባዶታት ዘኸተለ ቊጽሪ 1
22. ምጽብባቕ፡ ምውቃብ
23. ኣብነት፡ ዝሰዓብ በዓል ጽቡቕ ግብሪ
24. ሓቦ፡ ተጻዋርነት
26. ንሓደ ነገር ኩኖ፡ ተዛመድ
28. ካብ ላም፡ ጤል፡ በጊዕ ዝርከብ ጻዕዳ
ፈሳሲ
32. ንመዕለሊ ተባሂላ ብሕብረተብና
እትቝሎ
34. ባህሊ፡ ዝና፡ ልምዲ
36. ወጻእተኛ፡ ጓና፡ ወዲ ዓዲ ዘይኰነ
37. ባህ ክብላ _____ ጽብሓላ ዱባ
(ምስላ)
38. ጻማ፡ ውዕለት፡ ደሞዝ
39. ንሓዊ መቃጸሊ ዝኸውን ፈሳሲ
41. ድሕሪ ሳልሳይ ዝስዕብ
42. መጸውዒና
43. ወሰኻ፡ ንዝጐደለ ተክኣ
45. ያታ፡ ዝና፡ ልምዲ
47. ኣቀላጠፈ፡ ተሎ ተሎ፡ ኣዳፍአ
49. ጥሩምባ ናይ መኪና

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ
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ƱĄŴƤ ĄƶǡŅ ļ÷Ś ŚǦęż
ƆŶǦöƶȲ ŶÌǋǛŘùÍ ŶƄïƶ ƶĉùƉŚ
ƢǆŊƄïƶƶƭǃƃõŚęǫĈǆñŅõȳ
ġôƳ ŊǎāĖ ǋǛŘù ƶŊù ıȓù
ƶƝű ġĉ ƄƆŗŴ ŚęǫĈ ŶïŅõȳ
ŶƄŊűŚǋǛŘùĜƭŚŶƧĜǎȲŊƄïƶ
ƆŚƭǃĜƭŚŶŊùƄôŴȳŴǆÍƳƱôŴÍǇ
ƱĄŶ ƶôƭô ĄǦôȐ Əĉȫǂŕę ƆǄȳ
űƴ ȁȣ ƯŉŚ ĜňŚ ƑǆŴ ƆŚǦôȓ
Ƅľÿ ǋǛŘù ƶŊù ıȓù ƄƆŗŴ
ŚęǫĈƎŶȞǻĔ÷ƉôŴĉõƆűŚŚñŊȳ
ǋǛŘù Əĉȫǂŕę ćôŚ ŶÿŅĘŘ
ŊƄïƴƤ ĄùƎƯ ƆŚĉġęā Ƅľÿ
ŶŊù ƄôŴȳ ƄŕƭǆǄ Əĉȫǂŕę ĉġ
ƆŶĖƃǎćűŗƆŶñňƆŘƧŊƄïƴƤ
ıćĔŘŚŊĉƎǄǌÿŅĘŘŅŗƆŶǉùǇ
ĄùƎƯŚľęŅùŴȳƆƳƄǶćĉŘŴŊ
ǡƴƆ ęƆġŴ ĉġ ƆűƶƧĚȲ ǉĮ ĜňŚ
ǋǛŘ÷ƧǄŶǋŴƄǆƑŴŶƶŊùāś
ƎűŅǦġ ŶǦǉǎȳ ƆƳ ƄęƆġŗ ƄȓŊŊ
ƄŇùŴƎŶęǎƇȲŴŊÍŗƄŶįğļĞĜňŚ
Ċŕę  ƶƝű ƄƆĉĚŴ ƃŴ ŶƖǆǎȳ
ÿŶǩùŴ ǋǛŘù ǎǂ" ŶűǡėŚȲ
ŶŶĉġęĂ ÿŅĘŘ ŊƄïƴƤ ĄùƎƯ
ǎǂ ƶŚŶŚŷ" ƄŊ ƶľȓù āŘćŚ
ƭĉǋĤňŊƄƆĉĚŴƄŴúǦǎǂƥ÷
ǋǞŘùƄŊƶŊùƄęƆġŗġȣāƶŅô
ȓýȣƉǌùƧÍǁȳŶǦƳƂǦŶƄƆĉĚŴ
ǋǛŘùǎǂƄŴúǦƄŊƶŊùÿğŊ

ƎȣôƱĄŶƎƆôŚƢǆĊǄƆŶŘǆÍǂ
ĉġƆŶŊùȲÿǉĜŊŕÿňňĖȲǋǞŘ÷Ƥ
ȣùǶŚƱôƨȲęŚƭƤƄŕÿğġňƱǻĔǁȲ
ȎǡćŚŴǆĉȣŘāƭľĆƱôƨƄŊ
 Ǝȣô ƱĄŶ ƶôƭô ĊǄÍƤ ŕňîõ
ǆǦôȓȳűƳƉĉƳƭǆűŚƉƄŴǆ
ƎȣôƱĄŶġęƭŕŚĉñęŚÍǂƶȞǻĚȳ
ƆƳƱôŴǇǋǞŘ÷ƤƱĄŶȎƭŚÿŅĘŘ
ƢǆȣùǶŚƄŊĉġǦǤėÿǤƳƆǂȳ
Ʊ ƇęǤŴǆƶǎ ćǆŶǎ ƄŊ ƆŚŊù
Ŋǌųƅù Ǚǆ ôŏŗŶ ƶŕȎÿȞŚ
ĄȓÿȣȲ  Ŵǆ ǉĮ ĜňŚ ĉŶňę
ƄŊĉƎùƙùŶĉġęėŶƶÿôȞǦƵÍǂ
Ŋĉňù ǆǡùȔȳ ŶƛűŊę ƶŕȞ÷ôǂ
ňñęǄƧǄŶ ĜŊ ƶȞǶĚĉŶ ĩǦėŚ
ƄǫŶȤĉŴƆǇĉȳŅƷĉƱǫűȟŴűǡėŚ
ƉƄ ŴŊėŴ ƄŊ ĄŶǩ ĉƎùƙùŶ
ĉġėęŶƶŊùƑǆŲȳƆƳŊǎòŘŚ
űƴ ñùƧŗ ƭôĉÍƧŶ ŊǎòƄ Ɔǂȳ
ƌŊƳŊǎòŶƛŚ÷ĹľǎćƆŗƢğų
Śĉñęŗ ƝǆŲ ŶĔƛŋȳ Śĉñęŗ
ŶĜňŚ ƶǉùǇŶ ƱǎùǁŴŶ ƶıęŊ
ġęƭŚÍǂȳ ŅƳ ƖƄ ƄŊŗ ƎŶȞǻĚ
ƆŶǉö āŊĔŕĜŊ Ąȑƃ ƯŉŚ
āŅĔŚĜňƤňñĖƶôƭôŕėǆȑƢŚȳ

ƃîŶĉîŶŶƛŚŊïõŶȲƄŊŗƱŊǦĢ
ÿğŊ ęƃśƛĉ ƎŚñņ ǆǡǎȞƊĉŶ
ǆƯǎĄƊĉŶȳ
ƆƳ ùƯù ƃô ƶƱęƱęƎƨ ƄŊÍƴ
ǋǞŘ÷ƤƭôĉƢǆǋǛŘ÷ƤŚƱĄŶ
ƄŴúǤƤ ƄŘÿğġňȲ ƄŴúǤƤ Ƅƌǆǌ
ƆŴŕƖŕùŴ ƎŶĜęę ŶƛƆùÍǏ ƶŊù
ÿğŊ ŶĉŊǤġÍǁȳ ÿǉ ƧùĬ ĜŊ
ŊƶŕȞ÷ôǁ ƄǡňŊ ÿöȟ Ŵǆ Ƨùĭ
ġęƭŕƄűňŊėƎǎƊŶǆƛƆùÍǂȳƆƳ
ƉĉƧñŊÿĮƢĞǎŴŊƆƊňƤćôŚ
āŊĔŕĜňƤ Ƅŕÿğġň ƎŶĉùƉśȳ
ŊęƎŚ ƶŅõ ŕćǩŚŗ ÌĜŊ ĚŅŚ
ƄǆƑűŶȳ ġôƳ ŊāŊĔŕĜņ ǻėǆÍǂ
ıęȐ ƶāƶ ĉňù ŶƭľĆ ĜňŚ
ĉŶƆƄġÍǂȲÍ Ŋĉňù ÿğŋĉ ǆñŊõȳ
ÌŊęƎŚ ƶŅõ ŕȑĔęśĉ ǎć ĜŊ
ƧȐƃŚ āŊĔŕĜņÍǂȳ Ŷÿǉ ĜŊ
āŊĔŕĜŊÍǂ ıęȐ ƱŚāƷȲÍ Ŋĉňù
ǆćǩŖȳ ĜŊ ŊāŅĔŕĜņ ŶƛľĔȓ
ǎćƶŕȞ÷ôǁƄǡňŊǆƌǁǎȳƶŕȞ÷ôǁ
ŴǆĊǄȲŴǆƄŕÿğġňȲŴǆāǣȲŴǆ
ŚĉñęŗȲ ƌùƆ Ŵǆ ƄűňŊė Ĉ÷ŘŚ
ŊĉľǄġ Ɔŗ āŊĔŚĜŊ ƶǶùŋ ƵǤ
ǆȞĖȳ Ɔŗ ƶȣǶę ƵǤ āŊĔŕĜŊ
ƱǆǉùǇ ĉġ ƶƖƧŶ ǎć ŴŊÍŗ
ŚǉùǇıęȐŶĉĉȑƆƄǡňŊŕǌõȳ
ƆƳćôŚƉƄŴǆćāŅėƤĉñŶǎġŴ

ġęƭŚ ŚǎƒŶȳ ŶĉęǎǌƆ ƎǻƯĄŴ ŊƲāƄŅęƎśǡǆĕȳűŗƄŊƄĈĖƌ
ƎȣǶęƶŕǉùǁƯŉŚŶāŊĔŕĜŊŶƉƄ
ćāŅėƤĉñŶǎġŴƆŶŘǆćôŚÍǂ"
Śĉñęŗ ƶôƭô ŕĔ ŕȑƤŖȳ ƌùƇŚ
ćāŅėƤ ĉñŶǎġŴ ƶŕȞ÷ôǁ ÿĜŊŗ ġęƭŕ Śĉñęŗ ƖƄȲ űȣĞ
ŚęǪćŚƆƓƶƧïŋƆŶŕƝűȲƄűǦŶ ƢƉȣĴùƭŴǆǡƴƆęƆĝȣõǆűŚŶ
ƄŊÿǉƉŕƒęȳćāŅėƤĉñŶǎġŴȲ ŊùāŶƄôƨȳġôƳŕėŴǆŚĉñęŗ
ĉƆƊùƄǡňŊŕǶĻĉƌŶāŊĔŕĜňƤ ĜňŚƱôƨĉŊùȁŊĉǪ÷āȲŴŊÍŗ
ôƧǸȲ ġęƭŚȲ Ŵǆ Ąȑƃ ƯŉŚŶ ƶôƭô ƧùįƤ ƭľą ŶĉǎǄŊ Ɔǂ
āŅęŕĜňƤ ňñęǄŚŶ ƆŚľǁĜõ ŊĉňùǆǡùȓƨȳƌŊƎùŗƂÿğňŚ
ƄǡňŊÍǂȳ űƳ Ŷĉȣǹę ƱƛƆù Ɔŗ ŕŅǣġŴƄĔǌǎƄƎŶȞǻęĉġƆŶȣŚŶȲ
ƶƭŅǁġęƭŚǎćŚĉñęŗÍǂȳƉĉƄŋ Śĉñęŗ ƄŊ āŊĔŕĜňƤ ôƧǸ
Śĉñęŗ āņėŚ ĄŶǦġŘŚ ƄĈĖƌ ƶôƭô ŕė Ɖĉ Ʊôƨ ŶęǌƆȳ ƌŊÍƳ
ÏŚĉñęŗ ĄǌùƤ ŶñǆƢŚ ƱǆƑű
ƶŁȎęƢǆƶȣôǻǟŶǉƢǆÏŚĉñęŗ ÿĮ ŊĉŊǤġ ƉƄ ïǡėŚ Ŷ Ǝȣô ŶǡƴƆęƆĝñǆƢŚÍǂȲÐǟŶǉƢǆ
ŴǆĄĜǤǡĖĔłþÍǂÐƃõǆǡùȔȳűŘ ƱĄŶƶŅıƯƵǤŶĉȣėǆƄŊĉǪǄǆ
ƶĉűǆƥ ƄĈĖƌ ŶĉñŴȓ ƄŊ ġęƭŕ ƶęƉňȳƄŊĄęŅňŚÿŅĘŘŴǆ
ŊĕƛĉǞćęŚĉñęŗ
Śĉñęŗ ƄĈĖƌŶ ćāŅėƤ ôƧǻŶ

qȠÌ

ĜŊ ƄŊ ĤƧïŖŶ ǻƯŴƂŶ ÿǉ Ȏǡĉ ƎƛĜŚ Ɔǂȳ ŊƄŶȑĕ
ƱǆŅĜõƢǆƉƄÿƤƱǆȎǡņıȁŘŚƶȎǦŊĜŊƉĉƂŴǆ
ĉǻƭǆȎǡĉƎġƯŋǆƛƆùȳƄŊƧğŵŘŖűŘŴǆĉŊğùǦƵ
ȞùǂƱǆȞùǻĜŊÍƧŶƉĉƂƭǆűŚƶÿĔĔƢǆƱǆŅĜôŴŊė
ƄôƨȳƄŊñǆƢŚŶĉŊğùƶƖƧŶŴǆǦƵùƛƯűŚŊĉȣ÷ǻ
ƆǂƊõƶƧĜŶȳƆŘŴǆĉŊğùǦƵƱāôȞ÷ƢǆƱŚĔȞ÷ǦŶ
ƉĉƂŊƯǇƂÿŶğŊÿƤƶŅƶĂÿŶğŊÿƤƶƢÿǏĉƟŲ
ƱǆŕęȣƆǂȳ

`Ύ!ú
ąĠŊęïű
ÿǉ Ąĉñę Ïôňĉ ĉƟŶ ƆŶŘǆ
ćôŚÍǂ"Ð ƎŊõ ŶŕĄïĚƇĉ ÿŕŖȳ
ŕĄïĚƇĉ ŅŊƄȤĉ ƱƶĄġúĉ
ŕƴĔņȳŶôňĉűŚǡöƇĉĉġȣùǶŚȲ
ƌùƇŚ ƉƄ ĉġ ǡŶƱŊȲ ƶŕĔȟ ĉġ
ƶĉǎŴŘŚȲ ǡô ƆƧŶ ĉġ ǻƯŴ
ƆŴƄŕƄğĜĕ Ǝǡùȓƨ ȞŕŲȳ Ɔśĉ
Ąĉñę Ɔŗ ĄùĞŘŚ Ɖĉ ƱǁƯǡŋĉ
ƄŊǡȔĉƎŶŅŊǙĄĔȳȓŶāƃúĉ
ƉƄƉĉƳŅõÏƆŗƶôŅĄĜŊƆŗĄƭġ
ƎƯĥƉĉƱôƨƶȞùǻƆǂȳƌŊŴǆ
ĄŊƴāŚƗĉĄùĞƉĉƶŕĔǌƆƎƨ
ôňĉűŚ ƱǆĉƯħƧ Ɔǂ ƶĄġôƊĉȳ
ĉƯħƧ ǦŶ ƄǡǌĞ Ɔǂȳ ƆŶŕƱǆƏű
ƎŶűŊę ƄǆŶƛƆùŶ ƃŴȳ ôňĉűŚŴ
ƎŶűŊę Ɖĉ ƱǆŶƛƆù ƆŶŕǥęŴƖ
ƆŶŘǆȞǃǎùŴćôŚƆǂ"Ð
ȃāĊĉǎāĖĉǎėƶƉĉƳƎŊõ
ĬȎõȳÏÿǉĜŊïŊŘĉƶŅïùǡŶƱŊ
ȞȐąƱǁƧȓƆġôƶƏűƄǆƏűŶȳĄƭġ
ǡŶƱŊ ƉƧȓƆ Ɖĉ Ʊôƨ Ɔǂ ƎȞùǻ
ƱôƨȳƆŶŕƱǆƏűƆƳŅįľƆǂȳŅįľ
ƉƄ Ŷĝ ŴŊ ĄļŊę ƎƄŖ ƆŶƉú
ǡŶƱņƉƄŴŊƃǎƌùƇŚǆƄŖȳŶĝ
ŊƧāǎƆƓƉƧȓƇŶƶğĹǁõǡŶƱŊ
ƌùƇŚ ƄŊƳĂĉ ǆŊŚŶƨȳ ŊƲÿŚ
ƯǢğŚƶŅïõĜňŚƆƧŶĄƭġƎƴĔņ
ƉĉƱôƨĉƆŶŕƱǆȞöǼĉŴŊƯņğŚ
ƆǇĉ ƶȎęǂȳÐ ŕĄïĚƇĉ ŊƄŚƒĚ
ǎāĖ ĉǻćŚ ÿğŋĉ Ŷĉľȑù
ĉėĿĉ ǎāĖ ĉƧÿǻ ƉƄ ÏùŋŴ
ƆƧŶƉĉƂƆǂȳĄƭġƎƯĥƉĉƱôƨ
ƱǆȞùǻĜŊôňĉƄǆƏűŶȳġôƳƯĩűŚ
ƶŊïù ƄŊ ƱǆǦƳƂ ĉƯħƧ Ƣǆ
ƆƧŶƊõǦƵĉƯħƧćôŚĉƟŲ
ƎŚęǎƂƄôƊĉȳÐ

Ïÿǉ ôňĉ ƌňƙŚƊĉ ÿǉ ƌùƆ
ƭęƋ Ƅôƨ ŶŅùȳ ƄƯĕƛ Əǆŷĉ
ƶľȓõ Ɔŗ ôňĉ Ɔŗ ƌùƄǂ ƶǡŊĚ
űǡę Ɗõ ġôƶǎǦȤ Ƣǆ ġôƶƄĉűõ
ǏǆĄġôƊĉ"ƆƷĉƊúĉƄŊÿǌę
 Ƣǆ  ƭĄŘŚ ƶȎŶý ŊƗõ
űǡęƶĜćĉƫġôƶƜŲǏǆĄġôƊĉ"
ƆƷĉƊúĉƄŊćāŅęƢǆƯęƎűŚ
ƢǆŴǆġėāŋŘűƤāǦƵƱŁȓĕ
ŊƗõ űǡę ŕĔǌǋƇĉ ġôƶƢǎƂ Ǐ
ǆĄġôƊĉ" ƄǆƏűŶȳ Ɔŗ ĉġǸę
ĄƭġƉĉƆŚƯĥĉȣ÷ǻƆǂȳÐ
ÏƎùŕ ĜňŚ ŊƗõ űǡę ȣȏĉ
ƶĜćĉƫƏǆŷĉƄƯĕƛƆŶŕƜǆŷĉ
ƆƳƇĉȎǡĉƄôƨĉȳĉƛŶǄŚƉĉƂ
ƭǆűŚĜňŚǁôƣŶȳƗùŴűŴŚŴŴǆ
ƄŕÿğġňŶƄƌǆǌŶĄŶǡǋƱôŴĜňŚ
ƃŴȳƊõĜŊŅǆŲ XQLTXH ƆǂȳƊõ
ĜŊŅǆŲƆǂćôŚƉƄƊõĜŊƌŊ
ƌùƆĜŊƶŕȞùǁƆǂćôŚƆǂȳÿǉ
ĜŊùƎƯƉĉÿǉƌùƆĜŊƆŶŕƜǆŲ
ǦŶÿǋƇĉǎǤĉ FRS\ ƏǆŲƄúȳ
ƆƳƉƄƌŊŴǆŕȞǻĚŶƄȞǹǻėŶ
ĄġęƯƢȑƃƆǂȳÐ
ÏŊęǦȓ ĉƯħƧ ƶŊôƊĉ ŶŅǉùȲ
ŅôȓȲġġƪŶƄǆƏűŶȳƆƳĉƯħƧƆƳ
ŊÿǉŶĉŶňęȲȓùƃŶƱǆĉȣǹęȲƢǆ
ƆƧŶƄŊǡôƄǤǹĆƶŕȞǻĔȓùƃ
Ŷĉȣėġ Ɔǂȳ Ŵǆ ĉƯħƧ ĉƛŶǄŚ
ƉƄ ȣľĖ Ɔǂȳ ŊƲÿŚ ĉƆŶŗ
ƌùƇŚƥǤƶƖȣõĜňŚŴǆűŊĢĉȲ
ġǎėƇĉŶǦǋġôƱǆŊúĉƄǆƏŲŶȳ
ƭŇÿğŊƱāġŊȲƭŇėƃƱęƃŶƌŊ
ǏŊŴǆġǎėŶĄľęŊŶƶĜȣāǢƯƷ
ƱŊȓāŴǆȣľĖƯĩűŚġôƱôƨĉƆǂȳ
ŶƶŅǉùƨĉ ŊƛŊĖ ÿŁȤĉ ƶġƯą

ƆŗȞ÷ġȡÏñǆƢŚŶƊõȓňĹƄŶƄŊĄǶŶƆǄŚȎŶāȳÐ
ƃõűǆĕȳÏȓňĹƄÐŊƶŊùįùƶǦôȓƱúÿğŊȴƎƆôŚȲ
ňñĖŶȲƭǆűŚŶƶŊõį÷ŚƶƢƉôĉƟŲĉġƆŶǦŶƱŊƆƳ
ÿğŊƶǄǌƶŅęìƎƖƧŶǆƛƆùȳƆƳćôŚĉġŴǆƄűňŊė
ƧğŵŘŚŶ ƧȓƃŚŶ ƆŶƎĄƭǏ ŶƶȞǻĚ ȓňĹ Ɔǂ ƶǡùȓȳ
ƆƳĄǶŶȲƄŊ÷ƯöĉġƶŕǡùȎŴǆĉŊğùùƎƯǦƵÿǉ
ƆǂȳÿǉĜŊŶĉƶŶǤƯŶƯǇŶƶñŋĉĉıöŚȲÿǉƢ÷ǋŶǉĭ
ƶǡŊĔúĉĉĭȓȑęŶűȑƯǎùŶȲÿǉƄƧȡĖŶĜėāŕżŘŖ
ƶñŋĉ ƄćėȐŶ Ʊǆāôȣ ǉĔŚŶȲ ÿǉ Ąĉñę ŶŕĄïĚƂ
ƶñŋĉŴǆıęŅŚŶęāĹŚŶǏŊƢƱŕűƳǁĔǎƂȳ
ȞŕűŘŚ ƱǤǻąŴȲ ƄŊ ĄŶǧ ƱǤǻĉ ġôƱǆȣôǻ Ɔǂȳ
ƢǆƆƧŶŶȞŕűŘŚȞŕűƱŊúĉƄŊĄŶǧŶŊƱǆŕȎŅŴǇ
ĄùƎƫŶġôƶĄȓƂŴƆǂȳŊęǦȓƆŗĄôŅĆƄǤǹĆƆƧŶ
ƄŊĄŶǧƆǂñĕǦƶŊùȳÌƄŊĄŶǧÍƶŊùįùŅƳýǏ"ǦŶ
ĜňŚƄǆęƄƗĉŶ"ƆƷĉĜňŚƶÿôȞƎƶƎĕƱǆƎƆõ ŶāŴŶňƯùŴƄŊĄŶǧƶƜŶŴǇŶƆŶƜŷŶűǡęŊƲāƆƏƆǂȳ
ġôƶƜŲƄǆƏŲŶȳŊȣľĖġôƶƯĩƣƆǇĉȳƆŶŕƱǆƏű
ƯôŚƎŶǉǆ"ƌŊƉĄǆƶŅõƢôǋ"ƄŊƉĄǆƶŅôŋŘ"
ƊõĄƭùŗôňĉŊĉƟŶƆƴƭôĉƄǆŚƧȑƆŶƆǄȳ ƄŊƉĄǆƶŅôƢľŗ"ƉĉƶƧôǎȞöǷƶŕƢùǉǁŊùŴŶȳ
ƢǆƉƄƊõĄƭùŗôňĉƎƖƧŶƆǁƃõƶÿġŊĜŊ ƄŊĄŶǧƃŴűƴƭôĉñĕǦƃùŴǄȳƢôǎŴƆƧŶƥ÷ƆƧŶ
ƆŗƄĹǋąƯĩűŖƶį÷ƯƆǂȳƢǆƆƧŶƊõĄƭùŗ ĴùƭƎƢùǊǎ÷ǆïùǆƨĉǆƧôǊŴȲƆŶŘǆƶĄġùĄùƎƯ
ôňĉĉƟŶćôŚĄƭġƭħƎŚƉƧŶƉĉƱôƌĉȣ÷ǻ ƱôƨĲùƯ"ƆŶŘǆƭǆűŚňñĖƱôƨĲùƯ"ƆŶŘǆƎƆôŘŚ
ćôŚƆǂȳÐƱĔňƇĉǉĉǉąȳƆśĉŕĄïĚǦŶƄŊƭŇ ƢǆāȓĔŘŚƱôƨĲùƭ"ƉĉƶƢùǊƄǆȞùǷŶƆǇĉȳĉġ
ÿğŊƄŚǇĉűŅĕȳ
ƢôǊǦŶƄŊĄŶǧƶƖƧŶǆęƆǆƨȳ
ƄŊ ĄŶǧ ĉġÿľŶ ĉŊƌǆȲ ƄŊ ĄŶǧ ĉŚňƯŶ
ĉȣėāŶȲ ƄŊ ĄŶǧ ĉȣįęŶ ĉȓ÷ƆŶȲ ƄŊ ĄŶǧ
ĉƆƌŊŶ ĉŊŘŶŶȲ ƄŊ ĄŶǧ ĉĉȑƆŶ ĉƙǎŶ ƢƱŕ
ŊĉƟŶ ƶǦŅę Ƨğŵ Ɔǂ  ĉŶňęȳ ñǆƢŚÍƧŶ ƄŊ
ĄŶǧùǉŚŶĊŚŶƱ÷ƯĉĖǏƄǆƏűŚŶ"ƌŊƳŊĉŊǤġ
ǻŅŊŴǆñǆƢŚƆŶŘǆƆǂ"ƃùŴƆŶŕǉƄÿŗŚŴƆŗ
ĄùĞŶȏęƏǆŲƎĔƄǁŴǆƛƆùƆǂȳƯ÷ćƆƳȓýȣ
ŊƴƯňƆƳŚęƃŚĉƟŲŕȞöǷƄúȳ

ÿǉ ƃùŴ ĉñĚ ƎŶǞĉę ƆŶƉôŴ ƆŶŘǆ ƭǆűŚ ƶĉňù
ƉĉƱôŴ" ƆŶŘǆ ƭǆűŚ ǎƛĄŚ Ɖĉ ƱôŴ" ŅǁŴǆ ƭƧǋ
ƆŶŕƖǎŴƉĉƶĹŶƭŴ"ƆŶȞùǼǁŊùŴŶȳƄŊĄŶǧǦŶƎõ
ñĕǦƆŴŅôŴŶƆŴŕ÷ĄǎŴŶŶƖǆǎȳ

ıǎĆ ƶĉǎŴ ĉĉġėŚŴ ƉĄǆ ƭǆűŚ ĜňŚ ĉğŴ Ɖĉ
ƶűŊĕ" ƌŊƄśĉ ƉĄǆ ƭǆűŚ ıęŅŚ Ɖĉ ƆŶāõ"  ƢƱŕ
ƄǆŶȞùǻŶƃŴȳĉġƯǎĄŶƊűŘŚŶƆŴŕĹǁęŴƆŶƉôŴǦŶ
ƄŊ ĄŶǧ Ɔśĉ ǎøŘŚŴŶ ňñǣŘŚŴŶ ñĕǦ ǆŊõŴȳ ƄŊ
ƥ÷ ƆƓ ıȁ Ɖĉ ĄǦŇ ƄŊ āŊĔŕĜŊŴ ùąǎ ĄŶǧĉġňñǦŴƶĄğĜùĜŊŶĔƎŊȳƄŊĄŶǧƆŴŅùŴƉƄ
ƆŶŕƜűƉĉÿğŊƆƧŶƎŶĉǡŋŶƛƆùƃŴȳƢǆƆƧŶ ŶűŊęȳƄŊĄŶǧĉćŚƆƧŶƱǁôƄǆƏűŶȳƄŊĄŶǧƎğŊ
űŗ ƆŶĉǡŋ ıȁ ƎŶĄġù ƄôŴȳ ŶűƤā ĜƭŘŚ ƄŊ ƆŶĄƧŚǦŶƆġƋƄŊĄŶǧȓņľŶŶŅęȳ
ĄǧǧƢǆĄľúŊĉȓŴĂĉƶÿĔĕıȁŘŚƶĉǡŊ

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ
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ብሳይንስ ዝተደገፈ ጥቕሚ ማይ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ሓንሳብ እንተ ጠፊኡ በቃ!
ሰባት፡ ጽቡቓት ነገራት ብዘይብቂ ክልግሱልካ ይኽእሉ እዮም። ንዋታዊ ወይ እውን መንፈሳዊ ነገራት ክዀኑ
ይኽእሉ። እዞም ከም እምነት፡ ተፈታውነት፡ ኣድናቖት ዝኣመሰሉ መንፈሳዊ ነገራት፡ ብቐሊሉ ዘይርከቡን ብንእሽቶ
ነገር ክኽሰሩ ዝኽእሉን ብምዃኖም ኸኣ፡ ዝያዳ ኣድህቦን ጥንቃቐን ይሓትቱ።
ሰባት፡ ምሉእ ብምሉእ ይኣምኑኻ’ሞ፡ ኣብ ኩሉ ነገር ከም ነብሶም ገይሮም ስለ ዝሓስቡኻ፡ ንስኻ ኣብ ዘለኻዮ
ጉዳዮም ቅሱናት ይዀኑ። እዚ እምነት’ዚ ካብ ገዛእ ነብሶም ዝብገስ ምዃኑ ግን ኣይትዘንግዕ። ንገዛእ-ርእሱ እሙን
ዘይኰነ ሰብ፡ ንኻልኦት ክኣምን ዓቐብ ከም ዝዀኖ ተገንዘብ።
ንኣብነት ቀራቢኻ ኣብ ናይ ሸቐጥ ንግዲ ዝሰርሕ እንተ ዀይኑ፡ ኣብ ስርሑ ንኽትሕግዞ ወይ እውን ኣብ
ክንዳኡ ዄንካ ንኸተጻንሖ ምሉእ እምነት ከንብረልካ ይኽእል እዩ። ብልቡ እንተ ኣሚኑካ፡ ንኸይተታልሎ ወይ
ንኸይትሰርቆ ስለ ዘይስከፍ፡ ንዓኻ ክሕሉ ወይ ብዝተፈላላየ ሜላ ክቆጻጸር ኣይህቅንን ይኸውን። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ
እዋን፡ ኣብ ልዕለኻ ዝተነብረ እምነት ንኽትዕቅብን ንኸይትዕቅብን፡ ነብስኻ ኣብ ፈተና ኣእትያትካ ኣላ ማለት እዩ።
ንስኻ እንታይ ትሓስብ? ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽኡ ክልተ ነገራት እዮም። ሓደ - ነቲ ብምሉእ እምነት ዝወከለካ ሰብ
ምስ ምሉእ እምነቱ ክትጸንሖ፡ ክልተ - ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ክፈልጠካ ከም ዘይክእል እናሓሰብካ ከተታልል
ወይ ክትሰርቕ።
ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ኩነት፡ ገለ ገለ ሰብ ሕልና ነቲ እምነት ዘንበረሎም ሰብ ብእምነት ክሕግዙዎ ከለዉ፡ ገለ
ሰባት ግን ነቲ ኣጋጣሚ ዘይግበኦም ወይ ዘይናቶም ንዋይ ናብ ምግባት ክቀዳደሙ ይኽእሉ። ነቲ ኣብ ልዕለኦም
ዝተነብረ ምሉእ እምነት ብምምዝማዝ፡ “ስለ ዝኣምነኒ ኣይጥርጥረንን እዩ” ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ጥራይ፡ ጽባሕ
ንጕሆ ከም ዝፍለጡን፡ ተኣማንነቶም ከም ዝስእንዎን ኣይፈልጡን። ጥልመት ግን፡ ንግዜኡ ትኽወል እምበር
ንሓዋሩ ተኸዊላ ኣይትተርፍን።
ምሉእ ብምሉእ ንዝኣመነካ ሰብ፡ ገንዘብ ወይ ካልእ ነገር ከተኽስሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዝዓበየ
ነገር እትኸስር ግን ንስኻ ኢኻ። ሰብ ኣብ ልዕለኻ እምነት ክስእን ከሎ፡ ካብ’ዚ ዝኸፍእ ክሳራ የለን።
እንበዝሕ ሰባት፡ ብዛዕባ ገንዘብ፡ ንብረት ይኹን ካልእ ነገራት እንክንሓስብ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባቲ ነገራዊ
መዳይ ስለ እንሻቐል፡ እንኸስሮ ወይ እንኸስቦ መንፈሳዊ መዳይ ተኸዊሉና ይጸንሕ። መንፈሳዊ ክሳራ ወይ
መኽሰብ ቀስ ኢሉ ስለ ዝገሃድ፡ ወይ እውን እኹል ኣድህቦ ስለ ዘይንገብረሉ፡ ንግዜኡ ኣየሻቕለናን ይኸውን።
ንኣብነት ካብ ሰብ ገንዘብ ክንልቃሕ ክንደሊ ከለና፡ ፈለማ ናብ ኣእምሮና ዝመጽእ ክሰልጠና ይኽእልን ኣይክእልን
ዝብል ሕቶ እዩ። ናይ ምኽፋሉ ዓቕሚ ኣሎናዶ የብልናን ዝብል ሻቕሎት ንግዜኡ ምሳና ኣይህሉን። ገንዘብ ምስ
ረኸብና ንሕጎስ። ነቲ እንደልዮ ነገራት እውን ንጥቀመሉ።
ገንዘብ ልቓሕ ኣብ ምምላስ፡ ከም’ቲ ልቓሕ ከነናዲ ከለና ዝነበረና ታህዋኽን ተርባጽን ኣየሕድረልናን። ምናልባት
እውን ክንመልሶዶ ከይንመልሶ ኣብ ዝብል ምጥርጣር ክንኣቱ ንኽእል። ምኽንያቱ፡ ድሕሪ ምልቃሕና እንረኽቦ
ገንዘብ፡ ኣብ ናትና ጥቕሚ
ከነውዕሎ እምበር፡ ልቓሕና
ክንመልስ ብምሉእ ድልየት
ድሉዋት ኣይንኸውንን።
መብጽዓና ክንጠልም እውን
ንኽእል ኢና። ብዓቢኡ
ኸኣ፡ ክሕደትን ኣብ እንዳ
ሕጊ ምውጣጥን ክስዕብ
ይኽእል።
ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ኩነት
ክንከስሮ እንኽእል መንፈሳዊ
ነገራት ብንጹር እነለልዮ
ኩላትና
ኣይኰንናን።
ምናልባት በዓል ገንዘብ
ንኹሉ ሸለል ኢሉ እንተ
ገደፎ እውን፡ ዝኸሰብና
ኰይኑ ይስመዓና ይኸውን።
እቲ ብዓቢኡ ክንከስቦ ዝግበኣና ዝነበረ ተኣማንነት ግን ንሓዋሩ ስኢንናዮ ኣለና።
እምነት ምስኣን፡ ኩሉ ነገር ምስኣን ምዃኑ እዩ ዝንገር። ክትረብሓሎም እትኽእል ዕድላት ይጸብቡ። እምነት
ዘይንበረልካ እንተ ዀይኑ፡ ፈላጢኻ ዘበለ ካባኻ ይሃድም። ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ጥርጣረ ትረአ። ኮታ፡ ኣብ ከባቢኻ
ዘለዉ ኣርባሕቲ ነግራት ክትረኽቦም ኣይትኽእልን።
ሓንቲ ጓል ኣብ መንገዲ እናኸደት ከላ፡ ዓርካ፡ ምስ ካልእ ጓል ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ክኸይድ ረኣየቶ’ሞ፡
ብኡ ንብኡ ቴክስት መሰጅ ብምልኣኽ፡
“ኣበይ ደኣ ኣለኻ?” በለቶ።
ወዲ “ኣብ ገዛይ ኣለኹ”
ጓል፡ “ኦኬ. . . ኣነ ድማ ነቲ ልክዕ ንዓኻ ዝመስል ማንታኻ ምስ ካልእ ሰብ እርእዮ ኣለኹ - ሃሃሃሃሃሃሃሃሃ
ብድሕረይ እዩ ዘሎ ኸኣ” በለቶ።
እቲ ወዲ ግልጽ ኢሉ ምስ ረኣያ፡ ሕንከት ተሰመዖ። ድሕሪ’ዚ፡ ብመሰጅ “ሓቅኺ ኣነ እየ፡ ብጣዕሚ ይቕረታ።
ክምሕለልኪ - ድሕሪ ሕጂ ፈጺመ ከም’ዚ ዝበለ ተግባር ኣይደግምን እየ። ኣባይ ዘለኪ እምነት ኣመና እዩ
ዘሐብነኒ። ንቐጻሊ ኸኣ ንእምነት ሓልየ ናትኪ ጥራይ ክኸውን እየ” በላ።
ጓል “የቐንየለይ፡ ዓሻ ብምዃነይ እንደገና ከፍቅረካ እኽእል እየ። እንተ ዀነ ግን፡ እንደገና ንኽኣምነካ ዝድርኽ
ዕሽነት የብለይን።” ክትብል መለሰትሉ።
ፍቕሪ ናይ ስምዒት ጉዳይ ስለ ዝዀነ፡ ገና ከተፍቅሮ ትኽእል እያ። ምናልባት እውን ብቕንኢ ተደሪኻ
ክትተሃላለኾ ተኽእሎ ኣሎ። እምነት ግን ዘበት። እምነት ሓንሳብ እንተ ጎዲላ፡ ንኻልኣይ ግዜ ክምላእ ኣይክእልን።
“ክሰርቀኒ ዝረኣኹዎስ፡ ክመልሰለይ ነይኣምኖ” ዝብል ምስላ ኣቦታትና ነዚ ዘመልክት እዩ።
ስለ’ዚ፡ ገንዘብ ይኹን ካልእ ንዋይ ክትከስር ትኽእል ኢኻ። እዞም ነገራት እዚኣቶም፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ
ክትክኡ ዝኽእሉን፡ ነቲ መንፈሳዊ መዳይ ሂወትካ ክንድ’ቲ ዘይጸልዉን እዮም። እቲ ቀንዲ ክትጥንቀቐሉን
ደጋጊምካ ንነብስኻ ክትነግራን ዘለካ እምበኣር፡ እምነት ከተጕድል ከም ዘይብልካ እዩ።

ካልኣይ ክፋል፡
5 - ጸጸር ኩሊት ኣብ ምፍዋስ ዓቢ ተራ ኣለዎ።
ካብ እካብ ሚነራላት፡ ኣብ መተሓላላፊ ሽንቲ ዝፍጠር
ኣእማን፡ ኣመና ኣቐንዛዊ እዩ። እቲ ቀንዲን ፍሉጥን
ዝዀነ ጸገም ድማ ጸጸር ኩሊት ተባሂሉ ይፍለጥ።
ብዙሕ ማይ ምስታይ፡ ዋላ’ውን ምሉእ ብምሉእ
ክፍውስ እንተ ዘይከኣለ፡ ጸጸር ኩሊት ንኸይፍጠር
ወይ ድማ ንኸይውስኽ ከም ዝከላኸል ተመራመርቲ
ይገልጹ። ነዚ እንከብርሁ፡ ብዙሕ ማይ ምስታይ፡ ቀጻሊ
ሽንቲ ብኩሊት ኣቢሉ ከም ዝሓልፍ ስለ ዝገብር፡ እዞም
ሚነራላት ክሪስታል እናኾኑ ጥረ ንኸይሰርሑ ከም
ዝከላኸል ይነግሩ። ኣብ ሃገርና እውን፡ ጸጸር ኩሊት
ዘለዎ ሰብ ብብዝሒ ማይ ክሰቲ ከም ዘለዎ ብሓካይም
ክምከር ጸኒሑ እዩ።
6 - ድሕሪ ኣልኮል ንዝስዕብ ዘይምቹእ ኩነተ-ህላወ
(Hangovers) ይከላኸል።
ዋላ’ኳ ንኣልኮላዊ መስተ ከም ፈሳሲ እንርደኦ
እንተ ዀንና፡ ኣብ ኣካላት ዝጸንሐ ማይ ብብዝሒ ካብ
ዘጥፍኡ ዓይነት መስተ እዩ። ብዝሒ ኣልኮል ኣብ
እንወስደሉ እዋን፡ ማይ - ልዕሊ’ቲ እትሰትዮ መጠን ካብ
ኣካላትና እናውጽአ፡ ናብ ጽምኣት-ሰብነት ይመርሕ።
ዋላ’ኳ ጽምኣት-ሰብነት ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዘይምቹእ
ኩነተ-ህላወ እንተ ዘይኰነ፡ ከም ጽምኢ፡ ስልካየ፡ ሕማም
ርእስን ምድራቕ ናይ ኣፈን ዝኣመሰሉ ነጸርታታት
ከስዕብ ይኽእል።
ብኣልኮል ካብ ዝስዕብ ኩነት ንምክልኻል፡ እንተ
ተኻኢሉ ካብ ኣልኮላዊ መስተ ምቝጣብ፡ እንተ
ዘይተኻኢሉ ኸኣ ኣብ መንጎ መስተ ወይ ጸጸኒሕካ
ብኬሪ ማይ ብምስታይ ከም ዝጎድል ምግባር ከም
ዝከኣል ተመራመርቲ ይመኽሩ።
7. ክብደት ንምቕናስ ይሕግዝ
ማይ ምስታይ ክብደት ንኸተጕድል ከም ዝሕግዝ
እዮም ተመራመርቲ ዝገልጹ። ምኽንያቱ፡ ማይ መስርሕ መታቦሊዝም ወዲ-ሰብ ከም ዝውስኽ ስለ
ዝገብር፡ ብኡ መጠን ኣካላትና ብዙሕ ጸዓት ንኸህልኽ
ይድርኽ። ኣብ ክልተ መጽናዕትታት ዝተረኽበ
ውጽኢት፡ ፍርቂ ሊትሮ ማይ ምስታይ፡ መስርሕ
መታቦሊዝም ንሓደን ፈረቓን ሰዓት ዝኣክል፡ ብ2430% ከም ዝውስኽ እዩ ኣርእዩ።
እዚ ማለት ከኣ፡ ኣብ መዓልቲ ክልተ ሊትሮ
ማይ ምስታይ፡ 96 ካሎሪ ንኸተህልኽ ስለ ዝገብር፡
ኣብ ምጕዳል ክብደት ኣካላት ዓቢ ለውጢ ከምጽእ
ከም ዝኽእል ይነግሩ። ኣብ ኣወሳስዳ ማይ ግን ግዜ
ምሕላው ኣገዳሲ እዩ። ፍርቂ ሰዓት ቅድሚ መግቢ፡
ፍርቂ ሊትሮ ማይ ምስታይ፡ ዝያዳ ኣድማዒ ምዃኑ
ከኣ ይገልጹ። “ክብደት ኣካላቱ ከጕድል ዝዓለመ
ሰብ፡ ዝሑል ማይ ክሰቲ ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣካላትና
ነቲ ዝሑል ማይ ንምውዓይ እውን ዝያዳ ካሎሪ ስለ
ዘጥፍእ” ከኣ ይብሉ።
ግና ንመዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ዓቐን ማይ ክንሰቲ
ኣለና ዝብል ሕቶ፡ ክርሳዕ ከም ዘይብሉ ይንገር።
ንመዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ማይ ክስተ ከም ዘለዎ፡
ዝተፈላለየን ብዙሕን ኣረኣእያታት እዩ ዘሎ።
ናይ ጥዕና ሰበ-ስልጣናት፡ ብሓፈሻ ኣብ መዓልቲ 2
ሊትሮ ዝኸውን ማይ ክንሰቲ ከም ዘለና ይመኽሩ።
እዚ ብቐሊሉ ምእንቲ ክዝከር ኸኣ፡ ሕጊ 8×8 ኢሎም
ይጽውዑዎ። ገለ ናይ ጥዕና ፈላጣት፡ ዋላ’ውን ጽምኢ

ኣይሃልወና፡ ምሉእ መዓልቲ ክንሰቲ ክንውዕል ከም
ዘለና ይምጕቱ። እንተ ዀነ ግን፡ ብዝተፈላለዩ ኩነታት
ኣብ ዝጽሎ ናይ ውልቀ-ሰባት ማይ ናይ ምስታይ
ድልየት ዝምርኮስ እዩ። ብዘይምቍራጽ ክንሰቲ
ክንውዕል ከም ዘለና ዝነግር ሓበሬታ፡ መዓስን ክንደይ
ዝብሉ ናይ ግዜን ዓቐንን ቀመር ኣይምልስን።
ተመራመርቲ፡ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ክንደይ
ዝዓቐኑ ማይ ክሰቲ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ቀጻሊ
ፈተነታት ይገብሩ እንተ ሃለዉ’ኳ፡ ክሳብ ሕጂ ግን
ብልክዕ ክንደይ ዝዓቐኑ ማይ ክሰቲ ከም ዝግባእ ዝነግር
ኣይተረኽበን ዘሎ። ምስ ናይ ውልቀ ሰብ ፍሉይ
ኩነታት ስለ ዝፈላለ ከኣ፡ ውሱን ዓቐን ከም ዘየለ
መብዛሕትኦም ተመራመርቲ ይሰማምዑ።
ገለ ተመራመርቲ፡ ነገራት ቀለልቲ ንክዀኑልካ፡
ኣሰታትያኻ ከምዚ ዝስዕብ ክኸውን ከም ዘለዎ
ብዝርዝር የቐምጡዎ።
1. እንተ ጸሚእካ ስተ፣
2. ጽምኢ እንተ ዘይብልካ ኣይትስተ።
3. ኣብ ግዜ ልዑል ምቖትን ምንቅስቓስን፡ ነቲ
ብረሃጽ ኣቢሉ ካብ ኣካላትካ ዝወጽአ ማይ ብልክዕ
ከም ዝተካእካዮ ክሳብ እተረጋግጽ ስተ ይብሉ።
4. ካብ’ዚ ንንየው ኣኸለ ይብሉ።
ቍርጽ ዝበለ ዓቐን ክገልጽ ዝኽእል ኣይሃሉ
ደኣ’ምበር፡ እኹል ማይ ምስታይ ንጥዕና ኣገዳሲ ምዃኑ
ብዝተፈላለዩ ተመራመርቲ ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ
ብምዃኑ ግን፡ እኹል ማይ ምስታይ ኣይጽላእን።

ጥቕስታት እምነት
1 - “ዝና ንኸተጥሪ 20 ዓመት ይወስድ፣ ንኽዓኑ
ኸኣ 5 ደቒቕ” ዋረን ባፈት
2 - “እቲ ከም ኮላ ኮይኑ ንኹላቶም ርክባት፡
ንመራሒን ተመራሒን ከይተረፈ ዘላግብ ነገር እምነት
እዩ። እምነት ከኣ ብጥምረት ወይ ስኒት ይህነጽ” ብሪያን
ትረይሲ
3- “እምነት ልክዕ ከም ጸቕጢ ደም እዩ። ኣስቂጡ
ይጸንሕ። ንጥዕና ኣገዳሲ እዩ። እንተ ደኣ ብሽርሒ
ተታሒዙ ግን ቀታሊ” ፍራንክ ሶነንበርግ
4 - “ንገዛእ-ርእስኻ ጥራይ እመን፡ ድሕሪ’ዚ
ከመይ ገይርካ ከም ዝንበር ክትፈልጥ ኢኻ” ጆሃን
ዎልፍጋንግ
5 - “ኣብ ውሽጢ ካምፓኒኻ እምነት እንተ ዘይሃልዩ፡
ናብ ዓማዊልካ እውን ከተመሓላፎ ኣይትኽእልን ኢኻ”
--ሮጀር ስታባች
6 - “ህዝብታት ብልክዕን ምሉእ ብምሉእን እንተ
ተኣሚኖም፡ ዘንበርካሎም እምነት ይመልሱ” ኣብራሃም
ሊንከልን
7 - “እምነት፡ ሓደ ትካል ብልሙጽ መንገዲ
ንኽሰርሕ ከም ግሮሶ ኰይኑ የገልግል” ዋረን በኒስ
8 - “እመን - ግን ኣረጋግጽ” ሮናልድ ሬጋን
9 - “እቲ ኣብ ሰባት እምነት ዘየንብር፡ ንገዛእ-ርእሱ
እሙን ኣይኰነን” ላዎ ጹ
10 - “ለባማት ሰባት፡ ኣብ ኩነታት ዘይኰነ፡ ኣብ
ሓሳባት እዮም እምነቶም ዘንብሩ” ራልፍ ዋልዶ
አመርሰን

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ
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ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ሊግ ዓንሰባ ተዛዚሙ
ንልዕሊ ሓሙሸተ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ትሸዓተ
ክለባት ክካየድ ዝጸንሐ ውድድር ኵዕሶ እግሪ
ሊግ ዓንሰባ ብዓወት ክለብ ኣልሂላል ተዛዚሙ።
ክለብ ደንደን ምስ ኣልሂላል ኣብ ዘካየደቶ
ዛዝሚ ጸወታ፡ ኣልሂላል ኣብ መበል 32
ደቒቕ ብመገዲ ሰለሙን ተስፋሚካኤል ሸቶ
ኣመዝገበት። ኤፍረም ዘርኦም ድማ ኣብ መበል
41 ደቒቕ ንብዝሒ ሸቶታት ክለቡ ናብ ክልተ
ኣበረኸ። ይኹን እምበር ኣብ መበል 80 ደቒቕ
ደንደን ካብ ሰለሙን መሃንሾ ሸቶ ብምምዝጋባ
ንውጽኢት ናይቲ ግጥም ክትቅይሮ እኳ
እንተኸኣለት፡ ካብ ናይ 2ብ1 ስዕረት ክትናገፍ
ግን ኣይከኣለትን። በዚ መሰረት ኣልሂላል፡
ደንደንን ኣስሙድን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ
ክወጻ እንከለዋ፡ ሓመልማሎ ድማ ናይ ጠባይ
ዋንጫ ወሲዳ።

ኣቑርደት

ውድድር ኵዕሶ እግሪ ተዛዚሙ
ኣብ ከተማ ኣቑርደት ክካየድ ዝቐነየ
ውድድራት ኵዕሶ እግሪ ተዛዚሙ።
ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ሓሙሽተ ጋንታታት
ቀዳማይ ዲቪዥንን ሓሙሽተ ጋንታታት ካልኣይ
ዲቪዥንን ዝተሳተፋኦ ውድድር፡ ካብ ጋንታታት
ቀዳማይ ዲቪዥን ኣልነስርን ኣልታሕሪርን ኢየን
ናብ ሜዳ ወሪደን። ኣልነስር ካብ ላሜክ ሰለሙን
ብዝረኸበተን ሸቶታት 3ብ0 ተዓዊታ።
ካብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ኮኾብን ኣልሂላልን
እየን ኣብ መዛዘሚ ገጢመን። ኮኾብ ድማ 4ብ3
ተዓዊታ።

መርሃዊ ቅዱስ

ናብ ኣስታና ተሰጋጊሩ

* ኣሌክሳንደር ቪኖኮሮቭ፡ መርሃዊ ናብ ኣስታና ምጽንባሩ ከምዘሐጎሶ ገሊጹ
ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን
ዳታ መርሃዊ ቅዱስ፡ ትማሊ ናብ ክለብ
ኣስታና ምስግጋሩ ሳይክሊን ኒውስ ገሊጻ።
እዚ ሻምፕዮን ኤርትራ ዝኾነ ተቐዳዳማይ፡
ካብታ ንሓሙሽተ ዓመታታት ዝተሰለፈላ
ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ወጺኡ፡ ንዓመተ
ስፖርት 2019 ምስዛ ካዛኺስታናዊት ፕሮ
ክለብ ክጻወት ክታሙ ኣንቢሩ ኣሎ።
መርሃዊ፡ “ናብ ክለብ ኣስታና ምስግጋረይ
ኣዝየ ሕጉስ እየን። እዚ ንዓይ ዓቢ ዕድል
እዩ። ምኽንያቱ ኣስታና ሓንቲ ካብ
ዓበይቲ ክለባት ብሽክለታ ዓለም ብምዃና።
ካብዚ ዘለኽዎ ንላዕሊ ከበርክት፡ ጎድኒ
ጎድኒ ድማ ዘሎኒ ኣፍልጦ ከበርኽ ተስፋ
እገብር” ክብል ምዝራቡ ክለብ ኣስታና
ብመገዲ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሓቶ ዜና
ኣፍሊጣ።
ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ዳይመንሽን
ዳታ፡ ዋላ’ኳ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ
ብደረጃ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብቐዳምነት
እትጽዋዕን ሓያለ ዓወታት ዘመዝገበትን
እንተኾነት፡ ኣብ 2018 ግና ብሰንኪ ሓያለ
ብድሆታት ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረላ
ክትስጉም ከምዘይከኣለት ሳይክሊን ኒውስ
ትገልጽ። ይኹን እምበር፡ ከም መርሃዊ

ቅዱስ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምታ ግና ቀዋሚ
ዝኾነ ብቕዓት ብምርኣይ ምስታ ክለብ
ከምዝተሳለዩ ይሕበር።
ሻምፕዮን ኤርትራ ዝኾነ ወዲ 24
ዓመት መርሃዊ፡ ኣብ ዙር ዖማን ታሽዓይ
ተርታ ዝሓዘሉ፡ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ከኣ
ኣብ ቮልታ በርገስ ታሽዓይ ዝተሰርዓሉ
ከምኡ ድማ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ብድምር
ውጽኢት መበል 31 ደረጃ ዝሓዘሉ
ውጽኢት ገለ ካብቲ ንማናጀር ክለብ
ኣስታና ኣሌክሳንደር ቪኖክሮቭ ዝሰሓቦ
ነጥብታት ምዃኑ ይትንተን።
“መርሃዊ፡ ብዕድመ ንኡስን ግን ከኣ
ልዑል ብቕዓት ዘለዎ ተቐዳዳማይ ብምዃኑ
ናብ ክለብና ምጽንባሩ ኣዝየ ሕጉስ እየ።
ዓቐብ ናይ ምድያብ ውሕልነት ኣለዎ።
ኣብ ናይ ግዜ ውድድር እውን ዝጥቀመሉ
ቴክኒክ ፍልይ ዝበለ እዩ። ክለብና፡ ኣብ
ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ካብዚ
ተቐዳዳማይ ኣድማዒ ውጽኢት ትጽበ”
ክብል ቪኖኮሮቭ ተዛሪቡ።
ክለብ ኣስታና፡ ንናይ 2019 ዓመት

ዮናስ ያቆብ ተዓዋቲ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኮይኑ
ብቐዳም፡ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ
ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኣትለት ክለብ
በኒፈር ዮናስ ያቆብ ተዓዊቱ።
ኣብቲ ካብ ትሸዓተ ክለባት ዝተዋጽኡ
45 ዝኾኑ ኣትለታት ዝተሳተፍዎን ካብ
ሓሊብ መንተል ዝተበገሰን ውድድር ሓያለ
ስፖርታዊ ህልኽ እዩ ተራእዩ።
ደጎል ተኽሉ ናይ ዓምበርበብ ንበይኑ
ዝተሓምበበሉን ግን ከኣ ምስ ግዜ ብዓባይ
ጉጅለ ዝተዋሕጠሉ፥ መሓሪ ሰለሙን
(ዓምበርበብ)፡ ኤርሚያስ ዘመደብርሃን (ንስሪ)፡
ደበሳይ ደሳለ (ሳዋ)፡ መሓሪ የውሃንስ (ብድሆ)
ዝሓዘት ካልኣይ ጉጅለ ዝተመስረተትሉ . . .
ወዘተ ገለ ካብቲ ዝነበረ ሲናርዮታት ናይ 21
ኪሎሜተር ጉያ እዩ።
ኣድብዩ ዝጸንሐን ካብ ሳልሰይቲ ጉጅለ
ሞሊቝ ዝኸደን ዮናስ ያቆብ (ቤኒፈር)
ንበይኑ ብምምራሕ ዝተዓወተሉ ፍጻመ
ግና እቲ ጎሊሑ ዝተራእየ እዩ። እዚ ኣብ
2016 ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር
ዝተዓወተ ኣትለት ንመሓሪ የውሃንስ ተኽለ
ካብ ክለብ ብድሆ፡ መሓሪ ጸጋይ ካብ ክለብ
ዓምበርበብ፡ ደበሳይ ደሳለ ካብ ክለብ ሳዋ፡
ኤርሚያስ ዘመደብርሃን ካብ ክለብ ንስሪ፡
ሰመረ ገብረብርሃን ካብ ክለብ ዓምበርበብ፡
ሙሴ እስቲፋኖስ፡ ሮቤል ስብሃቱ ካብ ክለብ
ዓምበርበብ፡ ገብረገርግሽ ኣርኣያ ካብ ክለብ
ንስሪ ከምኡ ድማ ንታደሰ ዑ/ጋብር ካብ
ክለብ ንስሪ ብምቕዳም እዩ ነቲ ዓወት
ኣመዝጊቡ።
እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ዝሓለፈ ዓርቢ
ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ኩዕሶ መርበብን
ሰኪዔትን ተኻዪዱ ነይሩ።

ጋንታታት ኵዕሶ ሰኪዔት ደቂ-ኣንስትዮ
ዓምበርበብ ኣንጻር ቤኒፈር ዘካየዳኦ ግጥም
ብዓወት ዓምበርበብ 47ብ43 እዩ ተፈጺሙ።
ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ውድድር ደቂ
ተባዕትዮ፡ ሓሬና ኣንጻር ሳዋ እያ ገጢማ።
ሳዋ 84ብ63 ተዓዊታ። ዓምበርበብ ምስ
ብድሆ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብድሆ 64ብ46
ተዓዊታ። በዚ መሰረት፡ ሳዋን ብድሆን ንናይ
ዋንጫ ግጥም ክሰግራ እንከለዋ፡ ሓሬናን
ዓምበርበብን ከኣ ናብ ናይ ደረጃ ግጥማት
ሰጊረን ።
ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደረጃ ጸወታ
ከኣ ሓሬና ኣንጻር ዓምበርበብ ገጢማ።
ዓምበርበብ 55ብ50 ብምዕዋት ኣብ ግጥማት
ኩዕሶ ሰኪዔት ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ።
ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት
ኵዕሶ መርበብ፡ ጋንታታት ደቂ-ኣንስትዮ
ሓሬና ኣንጻር ሽዑላ ገጢመን። ሓሬና ኣብ

ክልቲኡ ሴት 25 ብ 13፡ 25ብ 21ብድምር
2 ብ 0 ተዓዊታ። ኣብ ውድድር ደቂ
ተባዕትዮ ሳዋን ዓምበርበብን እየን ገጢመን።
ዓምበርበብ ብድምር 3 ብ 1 ተዓዊታ።
ብሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ጸወታታት ደቂኣንስትዮ፡ ብድሆ ንሽዑላ 2 ብ 1 ስዒራታ።
ሳዋ ኣንጻር ንስሪ ኣብ ዘካየዳኦ ውድድር ደቂ
ተባዕትዮ፡ ሳዋ 3ብ0 ተዓዊታ።
በዚ መሰረት፡ ኣብ ግጥማት ኵዕሶ መርበብ
ደቂ-ኣንስትዮ ብድሆ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ።
ሓሬና ምስ ዓምበርበብ ከኣ ዋንጫ መን
ዓተረ ክገጥማ እየን። ኣብ ናይ ደቂ-ተባዕትዮ
ሳዋ ሳልሳይ ደረጃ ምሓዛ ከተረጋግጽ እንከላ
ሓሬና ምስ ዓምበርበብ ድማ ኣብ ግጥም
ፍጻመ ክራኸባ ምዃናን ጸብጻብ መኮነን
ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል
ይሕብር።

ውድድር መጠናዊ ለውጥታት ተካይድ
ምህላዋ ይግለጽ ኣሎ። ንመርሃዊ ኣብ
ሕቑፋ ዘእተወት እዛ ካዛኺስታናዊት ክለብ
ብተወሳኺ ክልተ ኣሕዋት ተቐዳደምቲ

ደቂ ኢዛጊረ ምፍራማ ምንጭታት
ይሕብሩ። ብኣንጻሩ፡ ኣስታና ንተቐዳዳማያ
ሚካኤል ቫልግረን ናብ ዳይመንሽን ዳታ
ኣሰጋጊራቶ ኣላ።

ካልኣይ መድረኽ፡ ብውድድር ብሽክለታ ንዝሓለፉ . . .
ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ንዝኽሪ ብውድድር ብሽክለታ
ዝሓለፉ ተቐዳደምቲ ዝተሰርዐ ውድድር፡ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከባቢ እንዳማርያም
ብናይ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ቀጺሉ።
100.8 ኪ.ሜ ዝሸፈኑ ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን፡ ንውድድሮም 39 ኪ.ሜ ምስ
ኣልዓሉሉ፡ ተቐዳደምቲ ኣለክሳንደር ሚኪኤል (ኤሪተል)፡ ናትናኤል ኣብርሃም (ደንደን)፡
ናታን መድሃኔ (ኣስቤኮ)፡ ሮቤል ሚኪኢል (ሰምበል) ከምኡ ድማ ኣኽሊሉ ገብረሂወት
ናይ ውልቂ ዝርከቡዋ ጉጅለ ንጸወታ ክትመርሕ ጀመረት። እንተኾነ ድሕሪ ናይ
ኣስታት 10 ኪ.ሜ ጉዕዞኣ ብተቐዳደምቲ ክለብ ሰምበል ትቕለስ ዝነበረት ካልኣይቲ
ጉጅለ ተዋሕጠት።
ውድድር ክዛዘም ኣስታት 49 ኪ.ሜ ምስተረፎ ሮቤል ሚኪኤል፡ ተስፋይ
ምሕረትኣብ፡ ዳኒኤል ጊላይ ሰለስቲኦም ካብ ሰምበል፥ ዳዊት የማነን ናታን መድሃኔን
ካብ (ኣስቤኮ)፡ ተመስገን ክብሮምን ሃብቶም ሓድሽን ካብ (ደንደን)፡ መትከል ምስጉን
ካብ ኤሪተል፡ ኣኽሊሉ ገ/ሂወትን ኣቤል መኮነንን ንዓባይ ጉጅለ ራሕሪሖማ ከዱ። በዚ
ድማ ተቐዳደምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅለ ፋሕ ክብሉ ተገደዱ።
ኣባላት ካልኣይቲ ጉጅለ፡ ሃኒባል ተስፋይ (ኤሪተል) ብሓያል ናህሪ ብምውጻእ
ንቐዳመይቲ ጉጅለ ኣርከባ። ይኹን እምበር ውድድር ክዛዘም 22.4 ኪ.ሜተር
ክተርፎ እንከሎ፡ ናይ ውልቂ ተቐዳደምቲ ኣቤል መኮነንን ኣኽሊሉ ገብረሂወትን
ንጉጅለኦም ብምጥንጣን ተዓዝሩ። ዝሰዓቦም ተቐዳዳማይ ብዘይምንባሩን ናህሮም
ብምዝያዶምን ከኣ ብዘይካ ተቐዳደምቲ ሮቤል ሚኪኤል፡ ናታን መድሃኔን ሃብቶም
ሓድሽ ካብ (ደንደን)ን ንብምሉኦም ተቐዳደምቲ ዙርያ ደረቡሎም።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣኽሊሉ ገብረሂወት ንውድድሩ ብ2ሰ46ደ38ካል ብምዝዛሙ
ቀዳማይ ኮይኑ። ኣቤል መኮነን ካልኣይ ክወጽእ እንከሎ፡ ድሕሪ ናይ ኣስታት ክልተ
ደቓይቕ ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ዝበጽሑ ኖቤል ሚኪኤል ካብ ሰምበል፡ ናታን መድሃኔ
ካብ ኣስቤኮ ከምኡ ድማ ሃብቶም ሓድሽ ካብ ደንደን ካብ 3ይ ክሳብ 5ይ ብምውጻእ
ውድሮም ዛዚሞም።
ተቐዳደምቲ ደቂኣንስትዮ 60.2 ኪ.ሜ እየን ተጓዒዘን። ኣብቲ ነባር ተቐዳዳሚት
ለተሚካኤል ፍስሃየ ናብ ኮረሻ ብሽክለታ ዝተመልሰትሉ መድረኽ፡ ሊድያ ኣማረ ካብ
(ኤለትሮላይት) ብ1ሰ37ደ02ካ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት እንከላ፡ ዳናይት ፍጹም
(ዓራግ)፡ ትዕግስቲ ገ/ሂወት (ጋላነፍሒ)፡ ለተሚካኤል ፍስሃየ (ብውልቂ)፡ ዮርዳኖስ
ርእሶም (ደንደን)፡ ኤደን ተስፋሚካኤል ካብ ዓራግ፡ ዳናይት ማሪቆስ (ደንደን) ከኣ ካብ
ካልኣይ ክሳብ ሻውዓይ ተሰሪዐን።
ካልኣይ ዲቪዥን ኣብ ዘካየድዎ ናይ 66 ኪ.ሜ ውድድር ተቐዳዳማይ ክለብ ሰምበል
ናሆም ዘርኣይ ዕዉት ክኸውን እንከሎ ሳሙኤል ምስግና ኤሪተል፡ ፊልሞን ነጋሲን
ሳይሞን ተኽለብርሃንን ብውልቂ፡ ሜሮን ገዛኢ ካብ ሰምበል፡ ኣማን ሱልጣን ብውልቂ፡
ገብረሂወት የውሃንስ ካብ ሰምበል፡ ኣማኑኤል መሓሪ ብውልቂ፡ ኣለክሳንደር ኢሳቕ
ካብ ኣስቤኮ፡ ናትናኤል ተስፋኣለም ካብ ኤሪተል ካብ ካልኣይ ክሳብ ዓስራይ ተርታ
ሒዞም።
3ይ ድቪዥን ኣብ ዘካየድዎ ውድድር፡ ተቐዳዳማይ ክለብ ጎዳይፍ ሜሮን ክብርኣብ
ን44 ኪ.ሜ ብ1ሰ18ደ15ካ ንካልኣይ ግዚኡ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ሳሚኤል ገብሩ
ካብ ናትና፡ ኤቨን ጎይትኦም ብውልቂ፡ ኒምሮድ ዓወት ካብ ናትና፡ ናሆም ዘመንፈስ ካብ
ጎዳይፍ፡ ኤስሮም ተስፋይን ኣቤል በረኸትን ብውልቂ፡ ኣለክሳንደር መልኣከ፡ ናሆም
ሃይላይን ኣኽሊሉ ኣተሽምን ካብ ዲ.ኤች.ኤል ከኣ ንዝተረፈ ደረጃ መልኡዎ።

ሓዳስ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ፡
ኣብ ዓዲ ጥልያን ድማ ብፍላይ፡ ኣብ
መንጎ ጸሊምን ጻዕዳን ዝቀላቐል ዘሎ
ኣፈላላይ ወይ ኣድልዎ ኣሰካፊ እናዀነ
ይመጽእ ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ። ብፍላይ፡
ኣብ ዓዲ ጥልያን፡ ብዛዕባ ካልኣይ ወለዶ
ወጻእተኛታት (Second Generation
Immigrants) ዓቢዪ ክትዕ’ዩ ዝካየድ። እዚ
ድማ፡ ዝያዳ ኣብቶም ወረቐት መንነት
ከይሓዙ ካብ ዝጸንሑ ወጻእተኛታት
ስድራ ዝውለዱ ቈልዑ ይጐልሕ።
ብመሰረቱ ኣብታ ሃገር፡ ክሳብ ደቂ
18 ዓመት ዝበጽሑ ወረቐት መንነት
ኣይወሃብን’ዩ። ዕድመኦም ኣኺሉ
ወረቐት መንነት ክወሃቦም ምስ ሓተቱ
ከኣ፡ ዓመት ክመላለሱ ግድን እዩ።
ወረቐት መንነት ምስ ሓዙ፡ ማሕበራዊ
ኣገልግሎታት ኣብ ዝረኽቡለን ኣብያተጽሕፈትን ኣብያተ-ትምህርትን፡ ኣድልዎን
ተነጽሎን ይገጥሞም ብምህላዉ እዩ
እምበኣር - ኣብ ወጻእተኛታት ስክፍታን
ሻቕሎትን ፈጢሩ ዝርከብ።
መንእሰይ ኣርያም የማነ ተኽለ፡ ሓንቲ
ካብ’ቶም ኣብ ዓዲ ጥልያን ከተማ ሚላኖ
ዝተወልደት ኤርትራዊት እያ። ምስ
ወለዳን ሓንቲ ሓፍታን ዝዓበየት ኣርያም፡
ብዓውዲ ስነ-ሕብረተሰብ ናይ ማስተረይት
ማዕርግ ክትረክብ ዝበቕዐት’ያ። ነዚ
ዝግለጽ ዘሎ ኣሰካፊ ዛዕባ ካልኣይ
ወለዶ ወጻእተኛታት ብዝምልከት፡
ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ስራሕ ሰሪሓ
ኣላ - ሰነዳዊት ፊልም። ነዛ ብመርትዖ
ተሰንያ ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመትን
መንፈቕን ስራሕ ዝዛዘመታ ስነዳዊት
ፊልም (Documentary Film)፡ ‘ቆጸራና
ኣብ ላርጎ-ማሪናይ’ ዝብል ኣርእስቲ እያ
ሂባታ።
‘ላርጎ-ማሪናይ’፡ ካብ 1974 ኣትሒዛ
መራኸቢት ኤርትራውያን ዝዀነት ኣብ ቅርዓት ጎደና ፓላሲና ናይ ከተማ
ሚላኖ እትርከብ ቦታ እያ። ኤርትራውያን
ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣኼባታት ዘካይዱላን
ክሳብ ሎሚ ብቖጸራ ኣብኣ እናተራኸቡ፡
ንሓድሕዶም ዝፋለጡላ፡ ዘዕልሉላ፡ ሻሂ
ዝሰትዩላን ዝዘናግዑላን’ያ። ስም ናይታ
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‘ቆጸራና ኣብ ላርጎ-ማሪናይ’- እዋናዊት ሰነዳዊት ፊልም

ኣቶ የማነ ተኽለ ምስ ጓሉ ኣርያም

ሰነዳዊት ፊልም ‘ቆጸራና ኣብ ላርጎ
ማሪናይ’ ዝበለታ’ውን ካብ’ዚ ታሪኻዊ
ተዘክሮታት ኤርትራውያን ተበጊሳ’ያ።
እታ ሰነዳዊት ፊልም፡ ናይ ኣስታት ሓደ
ሰዓት ግዜ’ዩ ዘለዋ። ብቛንቋ ጥልያን
ዝተዳለወትን ብቛንቋ እንግሊዝ ‘ሳብታይትል ዘለዋን’ያ።
ጓል 29 ዓመት መንእሰይ ኣርያም፡ ነቲ
ዝተበገሰተሉ ዕላማ፡ ውልቃዊ መጽናዕቲ
ብምግባር’ያ ጀሚራቶ። ንመጽናዕታ’ውን፡
ቅኑዕ መልሲ መታን ክትረኽበሉ
ብመልክዕ ሕቶን መልስን’ያ ኣዳልያቶ።
ዝቐሰመቶ ትምህርቲ ስነ-ሕብረተሰብ፡ ነቲ
ሰነዳዊ ፊልም ከይተጸገመት ንኽትጽሕፎ፡
ፍልጠትን ክእለትን ደሪዑላ’ዩ። ነዚ
ኣገዳሲን ዛዕባ ብዙሓትን ዝዀነ ኣርእስቲ
ኣልዒላ ከተጽንዕን ብመልክዕ ስነዳዊ
ፊልም ከተዳልዎን ዝተበገሰት ግን፡ ኣብ
ስራሓት ፊልምን ሜድያን ተመኩሮ
ሃልዩዋ ዘይኰነት፡ ወሲና ስለዝተበገሰት
እያ። ሳላ ናይ ወለዳን ብዙሓት ወገናትን
(ብፍላይ ኤርትራውያን ማሕበረኮም
ሚላኖ) ዝገበሩላ ሞራልን ደገፍን ድማ፡
ኣብ ዓወት በጺሓ።
“ዝበዝሑ ኣብታ ሰነዳዊት ፊልም
ዘዛራረብኩዎም
ወጻእተኛታት
(ኤርትራውያንን
ኢትዮጵያውያንን
ሓዊስካ ማለት’ዩ)፡ ኣብ ዓዲ ጥልያን

ተወሊዶም ዝዓበዩ ክዀኑ ከለዉ፡
ሶራ ቺዘሪና ዝተባህለት ገባሪት ሰናይ
ኢጣልያዊት ድንግል፡ ኣብ ሚላኖ - ጎደና
ቪያ-ክራመር ኰይና፡ ኣብ ምዕባዮም
ደገፍ ትገብረሎም ካብ ዝነበሩ እያ።
ገሊኦም ድማ፡ ኣብ ሃገሮም ዝተወልዱ
ግን ከኣ ብናይ ምጥርናፍ ስድራቤት ቪዛ
ኣቐዲሞም ናብ ዓዲ ጥልያን ዝኣተዉ
እዮም። እቲ ኣድልዎ ድማ፡ ንኽልቲኦም
- ነቶም ብመስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤት
ናብ ዓዲ ጥልያን ዝኣተዉን፡ ነቶም
ኣብኡ ዝተወልዱን ብማዕረ ዘጋጥሞም
ዘሎ እዩ። እዚኣቶም፡ ብዛዕባ’ቲ ዘጋጥሞም
ዘሎ ጸገም ብዝምልከት ዝሃብዎ ቃል
ምስክርነት ከኣ፡ ብሰፊሑ ኣብ’ታ ሰነዳዊት
ፊልም ቀሪቡ ኣሎ። ኣብ’ዚ ክፍለጥ
ዘለዎ ግን፡ እዛ ሰነዳዊት ፊልም፡ ነቶም
ብስግረዶብን ካልእን ናብ ዓዲ ጥልያን
ዝኣተዉ ስደተኛታት (refugees)
ዝወከለት ኣይኰነትን” ትብል መንእሰይ
ኣርያም።
ብመሰረት ሓበሬታ መንእሰይ ኣርያም፡
ሎሚ እቶም ኢጣልያዊ መንነት
ዘለዎም ወጻእተኛታት እውን፡ ጸለምቲ
ብምዃኖም ጥራይ ፖሊስ ደው ኣቢሉ
ይፍትሾም፡ ምክትታል ይገብረሎም፡
ፓስፖርት ሒዞም እንከለዉ፡ ነባርነት
ይሓቶም። ኣብ ስራሕ’ውን ኣድልዎን

ላርጎ ማሪናይ - ቅርዓት ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ሚላኖ

ንዕቐትን ይንጸባረቐሎም። በዚ ከኣ፡ ኵሉ
ግዜ ወጻእተኛታት ኰይኑ ይስመዖም።
ኣብ ዘይተደልየ ጭንቀት ድማ
ይኣትዉ። ገለ’ውን፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብ
መሰሎም ዘጋጥሞም ኣድልዎ፡ ወረቐት
መንነት ምስ ሓዙ፡ ካብ ዓዲ ጥልያን
ወጺኦም ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ
ከምዝግዕዙ ወሲኻ ትገልጽ። ኣድልዎ
ኣብ ዓዲ ጥልያን፡ ካብ ቅድም ዝነበረ’ኳ
እንተዀነ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግን ኣንፈቱ
ስሒቱ ይጐዓዝ ብምህላዉ፡ መጻኢ
ዕድል ናይቶም ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝነብሩ
ዘለዉ ጸለምቲ ወጻእተኛታት ቀሊል
ከምዘይከውን ተረድእ።
“ንሕና እቶም ኣብ ዓዲ ጥልያን
ዘለና ኤርትራውያን ካልኣይ ወለዶ፡
ኣካል ናይቲ ዘጋጥም ዘሎ በደል ኢና።
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታትና
ዘጋጥመና ዘሎ ኣድልዎ፡ ኣብ ዝበዛሕና፡
ናብ ሃገርና ክንምለስ ናይ ምድላይ
ርድኢት’ዩ ኣሕዲሩልና ዘሎ። ድሮ’ውን
ምስ ወለዶም ተረዳዲኦም በብቑሩብ
ክምለሱ ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ሓቂ
እውን ንሱ እዩ - ዜርካ ዜርካ፡ ናብታ
ልብኻ ዘለዋ ዓድኻ ምምጻእ’ዩ እቲ
መፍትሕን ክብረትን” ትውስኽ
መንእሰይ ኣርያም የማነ።
ኣርያም ነታ ዘዳለወታ ሰነዳዊት ፊልም፡
እናተዛወረት ንህዝቢ ከተርእያ ጀሚራ
ኣላ። ዛጊት ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርሲታትን
ከተማታትን ናይ ዓለም - ማለት፡ ኣብ
ፈስቲቫል ቶሪኖ - ዓዲ ጥልያን፡ ኣብ
ከተማ ኒውዮርክ - ኣመሪካ፡ ኣብ ኣመሪካ
ዝርከባ ማሕበረኮማት ኤርትራውያን፡ ኣብ
ዩኒቨርሲቲ ኮሎምብያ፡ ዩኒቨርሲቲ ሚላን፡
ዩኒቨርሲቲ ሮማን ዩኒቨርሲቲ ለንደንን፡
ኣብ ጀርመንን ኡጋንዳን (ካምፓላ)፡ ኣብ
ኤርትራ ድማ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት
- ኣብ ኮምሽን ስፖርትን ባህልን፡ ሃማደኤ፡
ሃማመተኤ፡ ሃኮሰኤን …ኣርእያታ። ልዕሊ
ትጽቢታ ዝዀነ ኣተባባዒ ግብረ-መልሲ
እውን ትረኽበላ ኣላ። ንመጻኢ ድማ፡
ከተስፍሓ መደብ ኣለዋ።
“ብመንገዲ’ዛ ሰነዳዊት ፊልም ክልተ
መልእኽቲ እየ ከመሓላልፍ ደልየ
ዘለኹ። እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ፡ ኣብ
ዓዲ ጥልያን ዝረአ ዘሎ ምግሃስ መሰል
ወጻእተኛታት ክውገድ፡ እቲ ካልኣይ
መልእኽቲ ድማ፡ መላእ ሕብረተሰብ ዓዲ
ጥልያንን ዓለምን ክፈልጦን ክነቕሓሉን
ንምግባር’ዩ።” ትብል መንእሰይ ኣርያም
የማነ።
ንሳ ኣስዒባ፡ ነዛ ሰነዳዊት ፊልም ኣብ
ኤርትራ መጺኣ ዘርኣየትሉ ምኽንያት፡
ነቲ ብዛዕባ ሃገራት ኤውሮጳ ወይ ምዕራብ
ከም መንግስተ-ሰማይ እናተመሰለ
ዝንገርን ዝርአን ሓበሬታ፡ ቅኑዕ ዘይኰነስ
ጌጋ ምዃኑ ንኤርትራውን መንእሰያት
ንምሕባር፣ ከምኡ ድማ ሂወት ኣብ ስደት
ማዕረ ክንደይ ሕማቕን ሓደገኛን ምዃኑ
ባዕላ ንዝረኣየቶን ዝጠዓመቶን ንምምስካር
ከምዝዀነ ተረድእ። ካብ’ዚ ተበጊሳ ከኣ፡
ብፍላይ ነቶም ዘየለ ሂወት ክጭብጡ ናብ
ስደትን ሕሰምን ዘምርሑ መንእሰያት፡
ኣብ ዓዶም ኰይኖም ንዝፍጠረሎም
ዘሎ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀሙሉ
ምኽራ ንምክፋል ምዃኑ ወሲኻ
ተገንዝብ። ብሕጂ’ውን፡ ብቛንቋ ትግርኛ
መግለጺ ትርጉም ክትገብረሉ’ሞ፡ ኣብ
ኤርትራ ብዝሰፍሐ መንገዲ መንእሰያት

ከምዝርእዩዋ ክትገብር ምዃና ትሕብር።
ኣቦ ኣርያም - ኣቶ የማነ ተኽለ ኣብ
1974 እዩ ዓዲ ጥልያን ኣትዩ። ስራሕ
ሜካኒክ እናሰርሐ ድማ ደቁ ኣምሂሩ።
ኣብ 2009 ጥሮታ ወጺኡ ድማ፡ ፍርቂ
ግዜኡ ኣብ ኤርትራ ፍርቁ ኣብ ሚላኖ
የሕልፎ ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዕላማኡ
ጠቕሊልካ ዓድኻ ምእታው እዩ።
ብዛዕባ ኣርያም ገለ ክብለና ምስ
ተወከስናዮ -“ኣርያም ኣብ ትምህርታን
ምንባብ መጻሕፍትን እያ እተድህብ። ናይ
ምውሳን ዓቕሚ’ውን ኣለዋ። ተማሂራን
ክንዲ ሰብ ኣኺላን፡ ነዚ ንብዙሓት ወገናት
ዓቢ ኣገዳስነትን ረብሓን ዘለዎ ሰነዳዊ
ፊልም ከተዳሉ ምብቅዓ ከኣ፡ ከም ኣቦኣ
መጠን ብጣዕሚ ኣሐጕሱኒን ኣሐቢኑኒን።
ልክዕ’ዩ፡ ነዚ ክትሰርሕ ድቃስ ዝበሃል
ኣይነበራን፡ ድሕሪ ናይ ልዕሊ ክልተ
ዓመታት ጻዕሪ ግን፡ ገንዘባ፡ ፍልጠታን
ግዜኣን ወዲባ ኣብ’ዚ ምብጸሓ ንዅሉ
ኣብ ስደት ዝነብር ወጻእተኛ ብሓፈሻ፡
ኤርትራዊያን ኣብ ወጻኢ ድማ ብፍላይ፡
ዓቢ ዓወት’ዩ። ብዙሓት ኤርትራውያን
እውን በቲ ጌራቶ ዘላ ኣድናቖቶም
ይገልጹላ ኣለዉ። ንሳ እውን፡ ‘ኣነ
ጓል የማነ ጥራይ ዘይኰንኩ፡ ጓል ኵሉ
ኤርትራዊ እየ’ እናበለት’ያ ሓጐሳን
ዓወታን ናይ ኵሎም ኤርትራውያን
ምዃኑ እትገልጽ” ኢሉና።
ኣቶ የማነ ንባዕሉ፡ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ
ወጻእተኛታት ዝርአ ዘሎ ኣድልዎ፡
‘ኪድ ኣይትበሎ ከም ዝኸይድ ግበሮ’
ዝዓይነቱ ኰይኑ ምህላዉ ጠቒሱ፡
እዚ ኣርያም ሰሪሓቶ ዘላ ሰነዳዊ
ፊልም፡ መጻኢ ሂወት መንእሰያት
ኣብ ምምእዛን ዝሕግዝ ስለዝዀነ፡
ብዝለዓለ ጠመተ ክርአ፣ ኣብ ደገ
ዝርከባ ማሕብረኮማት ኰነ ሃገራውያን
ማሕበራት፡ ቆንስላዊያን ኣብያተጽሕፈትን ወለድን ድማ ዝገጥመን
ዘሎ ብድሆ ተገንዚበን፡ ብዅሉ መዳይ
ደልዲለን፡ ንመንእሰያት ክጥርንፋን
ክሓቚፋን፡ መንነቶም ኣፍሊጦም
ከኣ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከተባብዓ
ይመክር።
መንእሰይ ኣርያም ኣብ መወዳእታ፡
“ከምቲዝጠቐስኩዎ፡ዕላማይብቐዳምነት
ነቲ ኣብ ልዕሊ ካልኣይ ወለዶ ዝወርድ
ዘሎ ኣድልዎ ብዝግባእ ኣንጸባሪቕካ፡ እቲ
ጸገም መፍትሒ ክረክብ ንዝምልከቶም
ኣካላት ጻውዒት ንምቕራብ ክኸውን
ከሎ፡ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ፡ ኣብ
ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን - ብፍላይ
ኣብተን ኣነ ዝፈልጠን ሃገራት ኤውሮጳ
ዘለዉ፡ ንዓዶም ንኽምለሱ መልእኽቲ
ንምሃብ’ዩ። ማዕረ ማዕረ’ዚ ድማ፡ ነቲ
ንወጻኢ ወይ ንስደት ንክኸይድ ሃንቀው
ዝብል ዘሎ ይኹን ኣብ መንገዲ ስደት
ዝርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ነቲ ሓቂ
ንምሕባር’ዩ” ትብል።
ሃገራት ኤውሮጳ፡ ነቶም ዜግነት ዘለዎም
ወጻእተኛታት ከይተረፈ - ንኽነብሩወን
ኣጸጋሚ ኰይነናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን፡
ሂወት ናይቶም ኣብኣተን ተዓቚቦም
ዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት
(refugees)፡ ክትገልጾ ኣሰካፊ ምዃኑ
ዝገለጸት መንእሰይ ኣርያም፡ ክሳብ ሕጂ
እንትርፎ ግዜኦምን ዕድሎምን ክኸስሩ፡
ዝረኽብዎ ሰብኣዊ መሰል ይኹን ረብሓ
ከምዘየለ ኣትሪራ ተገንዝብ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ቁ.33

9 ጥቅምቲ 2018 - ገጽ 11

Eritrean (B8) & Ethiopian (ET) Airlines
Code Share Flight: No-Stop
•

Asmara- Addis Ababa-Asmara- Daily : Effective October 28/2018
•Asmara-Dubai-Asmara – Daily : Effective October 28/2018
•Asmara-Rome-Asmara - 3 Times a week : Effective
December 01 /2018
•Asmara-Milan-Asmara - 3 Times a week: Effective
December 01 /2018
•Asmara-Stockholm-Asmara - 3 Times a week: Effective
December 01 /2018
•Asmara-Oslo-Asmara - 3 Times a week : Effective
December 01 /2018
For Information contact Eritrean Airlines office, Asmara Tel +
291.1.125500/1 or 124409
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ባህርያዊ ሃብቲ ንቆጵሮሳውያን የተፋንን

ታደሰ ተኽለ

ዩክረይንን ሃንጋሪን ብሰንኪ
ቋንቋ ይሰሓሓባ
ዩክረይን ዘውጸኣቶ ናይ ቋንቋ ሕጊ
ምስ ሃንጋሪ ንዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ርክብ
ከምዝሓላለኾ ይግለጽ ኣሎ።
ቋንቋ ዩክረይን ጥራይ ወግዓዊ
ቋንቋ ክኸውንን ናይ ካልኦት ንኡሳን
ብሄራት ቋንቋ ክሳብ ቀዳማይ ደረጃ
ትምህርቲ ጥራይ ክወሃብ ዩክረይን
ንዘውጸእቶ ሕጊ ዝተቓወመት ሃንጋሪ፡
ንቆንስል ዩክሬን ከምዝሰጎጐት ጸብጻባት
ሓቢሮም። ከም መልሰ-ግብሪ ናይዚ
ዩክሬን ብወገና ንቆንስል ሃንጋሪ
ከምዝሰጎጐት’ዩ ዝግለጽ።
ኣብ ዩክረይን ዝርከቡ ኣስታት 150
ሽሕ መበቈል ሃንጋሪ ዘለዎም ዜጋታት፡
ካልኣይ ዜግነት ክወስዱ ሃንጋሪ
ብምፍቃዳ ዩክረይን ክትቃወም ጸኒሓ
እያ። መበቈል ሃንጋሪ ዘለዎም ዜጋታት
ዩክረይን ካልኣይ ፓስፖርት ክወስዱ ናብ
ኤምባሲ ሃንጋሪ ብምእታው ዝፍጽምዎ
ስነ-ስርዓት ቃለ-ማሕላ፡ ዩክረይን ከም
“ጥልመት ሃገር” ገይራ ከም እትቘጽሮ

እውን ጸብጻባት የረድኡ።
ዩክረይን ብተወሳኺ ናይ ሩስያ፡
ሮማንያን፡ ፓላንድን መበቈል ዘለዎም
ዜጋታት ኣለዉዋ። ኣብ 2017 ድማ
ብዘይካ ቋንቋ ዩክረይን፡ ካልኦት
ቋንቋታት ኣደ ክንየው ቀዳማይ ደረጃ
ትምህርቲ ከይቅጽል ዝኽልክል ሕጊ
ኣውጺኣ እያ። ነቲ ሕጊ ክትቃወም
ዝጸንሐት ሃንጋሪ ብወገና ኣብ ዩክረይን
ንዝርከቡ መበቈል ሃንጋሪ ዘለዎም ሰባት
ፓስፖርት ክትዕድል ጀሚራ።
እዚ ናይ ሕጂ ምስሕሓብ ነቲ
ኣቐድም ኣቢሉ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው
ኣጋዲድዎ ምህላዉ ዝገልጹ ወሃብቲ
ርእይቶ እውን ኣለዉ።
ሃንጋሪ ከም ኣባል ሕብረት
ኤውሮጳን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን
(ኔቶ)፡ ዩክረይን ኣብቲ ሕብረት ኣባልነት
ክትረክብ ንዘቕረበቶ ሕቶ ብስልጣን
ቬቶ ከተዐንቅጾ ምጽነሓ ምንጭታት
ይሕብሩ።

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ቪያጅዳ

ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣብ ዘስመዖ መደረ
“ኣብ ባሕሪ ኣጅያን ንቱርኪ ዝሃሲ
ዝዀነ ስጉምቲ ክወስድ ዝፍትን ሓይሊ
ከቢድ መልሰ ግብሪ ክስዕቦ’ዩ” ካብል
ከምዘጠንቀቐ ምንጭታት ይሕብሩ።
ቋንቋ ግሪኽ ብዝዛረቡ ዝቖመት ክፋል
ቆጵሮስ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ኰይና
ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ክትረክብ እንከላ፡
ኣብ ዳህሳስ ጋዝ ዝነጥፋ ኩባንያታት
ዓዲማ ከምዘላ ተፈሊጡ ኣሎ።
በዚ ዝተቘጠዐት ቱርኪ ናብቲ ከባቢ
መራኽብ ውግእ ልኢኻ ከምዘላ ዝሕብሩ
ምንጭታት፡ ነቲ ተግባራት ሓይላ
ንምርኣይ እትጥቀመሉ ዘላ መጠንቀቕታ
ምዃኑ ምንጭታት የረድኡ።
ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትከውን
ብዙሕ ድልየት ዝነበራ ቱርኪ፡ ካብ
ቆጵሮስ ምእንቲ ደገፍ ክትረክብ እዛ
ዝተመቕለት ደሴት ሓድነት ክትገብር

ጻዕርታት ክተካየድ ምጽናሓ ይዝከር።
ክልቲኡ ህዝቢ ደሴት ቆጵሮስ ክሓብር
ዘኽእል መስርሕ ህዝባዊ ድምጺ
(ረፈረንደም) ኣብ 2004 ተኻይዱስ እቲ
ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ናይታ ደሴት
ዘሎ ቋንቋ ቱርኪ ዝዛረብ ህዝቢ ክድግፎ
እንከሎ፡ እቲ ቋንቋ ግሪኽ ዝዛረብ ግና
ሓድነት ከም ዝነጸገ ይዝከር። ኣባል
ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝዀነት ግሪኽቆጵሮስ፡ ቱርኪ ኣባል እቲ ሕብረት
ከይትኸውን ብስልጣን ቬቶ ከተዐንቅጻ
ስለ እትኽእል ቱርኪ ኣባል እቲ ሕብረት
እትዀነሉ ዕድላት ይጸብብ ከም ዘሎ
ምንጭታት የረድኡ።
ቱርኪ እውን ካብዚ ንንየው
ንግሪኽ-ቆጵሮስ ሕድገታት እትገብረላ
ምኽንያታት ስለ ዘየለ ሃብቲ ማያት
ባሕሪ ኣጅያን ናይ ኵሎም ነበርቲ እታ
ደሴት ምዃኑ እያ ትገልጽ ዘላ።

ሰሜን ኮርያ ተዓዘብቲ ክኣትዉ ኣፍቂዳ

ቦዝኒያ ፕረዚደንታዊ
ምርጫ ኣካይዳ

ዓሌታዊ ወጥሪ ዓብሊሉዋ ኣብ
እትርከብ ቦዝኒያ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ኣብ
ዘካየደቶ ፕረዚደንታዊ ምርጫ፡ ጸብለልታ
ሰርባውያን ዝውክል ሚሎራድ ዶዲክ
ከም እተዓወተ ተሓቢሩ።
ውግእ ሓድሕድ ተወዲኡ ዝተረጋገአ
መንግስቲ ካብ እትምስርት 20 ዓመት
ዝገበረት ቦዝኒያ፡ ሕጂ እውን ኣብቲ
ብቋንቋን ሃይማኖትን ዝተሓንጸጸ ውሽጣዊ
ኣውራጃታታ ዘየቕስን ሃዋህው ኣፈላላይ
ከምዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ።
ኣብ 36 ጥሙር ሰልፍታት
ዝተሓቝፋ ብዙሓት ሰልፍታት ዝርከባኣ
ቦዝኒያ፡ ነቲ ተኣፋፊ ሓድነት ሃገር ሰጊሩ
ንኹሉ ክጥርንፍ ዝኽእል መንግስቲ
ንምምስራት ኣብዚ ቕንያት እዚ
ምርጫታት ከተካየድ’ያ ቀኒያ።
ዶዲክ ኣብ ውሽጢ ፈደረሽን ቦዝኒያ

ኣብ ማያት ቆጵሮስ ዝተረኽበ ዕቑር
ሃብቲ ጋዝ፡ ነታ ኣብ ክልተ ተመቒላ
ዘላ ደሴት ናብ ሓድነት እትመጽኣሉ
ዕድላት እናኣጽበበ ይኸይድ ከምዘሎ
ተሓቢሩ።
ደሴት ቆጵሮስ ካብ 1974 ኣትሒዛ
ቋንቋ ቱርክን ግሪኽን ብዝዛረቡ ክልተ
ዓሌታት ኣብ ክልተ ምምሕዳራት
ተመቒላ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ኣብ
ባሕሪ ኣጅያን ተረኺቡ ዘሎ ዕቑር ጋዝ
ተወሳኺ ምስሕሓብ ይፈጥር ከምዘሎ
ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
እቲ ባህርያዊ ሃብቲ ክልቲኡ
ህዝብታት ብሓባር ክጥቀመሉ ከምዘለዎ
ቱርኪ ንእትህቦ ርእይቶ፡ በቲ ንተዛረብቲ
ግሪኽ ዝዀኑ ቆጵሮሳውያን ዝውክል
ምምሕዳር ብኡ ንብኡ ተነጺጉ
ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።
ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን

ኣብ እትርከብ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ
ዝበዝሕዋ ሪፐብሊክ ሰርብ ንልዕሊ
12 ዓመታት ከም ፕረዚደንት ኰይኑ
ከገልግል ጸኒሑ እዩ። እቲ ንሳራየቮ ርእሲ
ከተማ ቦዝኒያ ረጊጹዋ ከም ዘይፈልጥ
ዝንገረሉ ፖለቲከኛ፡ ነታ ከተማ “ዓዲ
ጓና” ኢሉ ከምዝጠቕሳ ምንጭታት
ይሕብሩ።
ብመሰረት ቅዋም ቦዝንያ፡ ኣብቲ ቤት
ጽሕፈት ፕረዚደንት ምስኡ መዝነት
ዝመቓርሑ ካብ ሰርብ ኣስላምን ካብ
ክሮኣት ካቶሊክን ዝተመርጹ ክልተ
ፖለቲከኛታት ክህልዉ እዮም።
ኣብ ከክልተ ዓመት ከኣ ‘ፕረዚደንት’
እናዀኑ ክቀያየሩ እዮም። እቶም ንሰርብ
ኦርቶዶክስን ክሮኣት ካቶሊክን ዝውክሉ
ፖለቲከኛታት ሕሉፍ ጸብለልታ መንነት
ከምዘርእዩ ምንጭታት ይሕብሩ።

ናብ ሰሜን ኮርያ ዲፕሎማስያዊ መገሻ
ገይሩ ዝቐነየ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኣመሪካ ማይክ ፖምፐዮ፡ መራሒ ሰሜን
ኮርያ መተኰሲ ነቝጣታት ተወንጨፍቲ
ንዓለም ለኻዊ ጉጅለ ተዓዘብቲ ክኸፍት
ድልዊ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ሰሜን ኮርያ መፈተኒ ነቝጣታት
ኣጽዋራት ኑክሌርን ተወንጨፍትን
ንተዓዘብቲ ከፊታ ክተርኢ ኣቐድም
ኣቢላ ካብ ዝኣተወቶ መብጸዓታት ሓደ
ምዃኑ ይግለጽ።
ሰሜን ኮርያ ምምዕባል ኣዕናዊ
ኣጽዋራት ክተቋርጽ፡ ብዝሒ ኣጽዋራታን
መማዕበሊ መደበራታን ብዝርዝር
ክተፍልጥን ክትዓጹን ዝብል ካብ ኣመሪካ
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ክቐርበላ ንዝጸንሐ ጠለብ ክትነጽጎ ጸኒሓ
እያ።
ኣመሪካ ንሰላም ዝደፍእ ስጉምቲ
ክትወስድ እትጽውዕ ሰሜን ኮርያ፡ ብሓደ
ወገን ጥራይ ሕድገታት ንምግባር ዝካየድ
ጸቕጢ ከምዘይትቕበሎ ተገንዝብ።
ኣህጉራዊ ተዓዘብቲ፡ ናብ ሰሜን ኮርያ
ኣትዮም ዘለዋ መደበራትን ነቝጣታት
መፈተኒ ኣጽዋርን ክዕዘቡ ምፍቃዳ፡
ንቕድሚት ዝደፍእ ስጉምቲ እኳ
እንተዀነ ነዚ ንምስላጥ ብዙሕ ምድላዋት
ከም ዘድልዮ ፖምፐዮ ኣይሓብአን።
ናይ ደቡብ ኮርያ ፕረዚደንት ሙን
ጃይ ኢን፡ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ
ሰሜን ኮርያ በጺሑ ድሕሪ ምምላሱ፡
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ኣመሪካ ብወገና ተመሳሳሊ ንሰላም
ዝእንፍት ስጉምቲ እንተወሲዳ ሰሜን
ኮርያ ኣብ ያንግብዮን ዝርከብ መደበር
መፈተኒ ኣዕናዊ ኣጽዋራታ ክትዓጹ
ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ነይሩ።
ኣመሪካ፡ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ
ካብ 1950 ክሳብ 1953 ዝተወለዐን
ክሳብ ሎሚ ብስምምዕ ምቍራጽ ተጻብኦ
ጥራይ ደው ኢሉ ዘሎን ኲናት ብወግዒ
ከምዘብቀዐ ክትገልጽ፡ ሰሜን ኮርያ
ትጽቢት ከምዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ።
ማይክ ፖምፐዮ፡ መራሒ ሰሜን
ኮርያ ምስ ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ
ትራምፕ ካልኣይ ግዜ ክራኸብ ኩነታት
ጣጢሑ ከም ዘሎ ወሲኹ ኣረዲኡ።
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