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ገጽ 7
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ካልኣይን ኲናት ዓለም

ገጽ 9
ዝተኸተሉዎ ቅዲ
ከመይ ነበረ፡ ብኸመይከ
ኣተግቢሮምዎ?

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ኣዘራሪቡ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ንኣደ-መንበርነት ኮሚሽን ሕብረት
ኣፍሪቃ ንእትወዳደር ዘላ ሚኒስተር
ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ - ዶክተር ኣሚና
መሓመድ፡ ትማሊ 10 ጥሪ ተቐቢሉ
ኣዘራሪቡ።
ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ኣብ
ዝተኻየደ ርክብ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡
ኣፍሪቃ ኣብ ዓለም ቦታኣ ክትሕዝ
እንተድኣ ኾይና፡ ኣፍሪቃዊ ሕብረት
ግቡእ ተራኡ ንኽጻወት መሰረታዊ
ለውጢ ክግበረሉ ከምዘድሊ ገሊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣስዒቡ፡
ኣፍሪቃዊ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነ፡ ከም
ኢጋድ ዝኣመሰላ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ
ብደረጃ ዞባ ቈይመን ዘለዋ ውዳቤታት
ዳግመ-ምትዕርራይ
ከምዘድልየንን
ንቚጠባዊ ውህደት ኣፍሪቃ ክሰርሓ
ከምዝግባእን ኣስሚሩሉ።
ብዛዕባ ምምዕባል ዝምድናታት
ኤርትራን ኬንያን ኣብ ዝተመያየጡሉ
ድማ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኬንያ ኣብ
ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓቢ ተራ ክትጻወት
ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።

ቅሮራ - መስርሕ ምዝርጋሕ
ቴሌፎን ክቀላጠፍ ተሓቲቱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ቅሮራ ተጀሚሩ
ዘሎ መስርሕ ምዝርጋሕ ኣገልግሎት
ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ክቀላጠፍ፡ ነበርቲ
ሓውሲ ከተማ እማህሚመ ሓቲቶም።
ኣብ ሓጺር ግዜ ተጠቀምቲ
መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ክኾኑ ከምዝበቕዑ ዝጠቐሱ ወሃብቲ
ርእይቶ፡ ጸገሞም - ኣገልግሎት ቴለፎን
ዘይምህላዉ ጥራይ ምዃኑ ብምሕባር፡
ተበጋጊሱ ዝነበረ ዕማም ንምስላጥ
ካብኣቶም ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም
ቅሩብነት ኣረጋጊጾም።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ቅሮራ ኣቶ
ሳልሕ ማሕሙድ፡ ህዝቢ’ቲ ከባቢ
ተጠቃሚ ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ
ቴሌፎን ክኸውን ብዝወጸ መደብ
መሰረት፡ ነቲ ትካል ዘገልግል ኣብ
እማህሚመ ክስራሕ ዝጸንሐ ህንጻ ካብ
ዝዛዘም ኣርባዕተ ኣዋርሕ ከም ዘሕለፈ፡
ምዝርጋሕ መስመር ብምድንጓዩ ግን
ኤሪ-ቴል ንምቅልጣፉ ክሰርሕ ጸዊዑ።
ኣብ ካልእ ዜና ናይ’ቲ ቦታ፡ ኣብ
መደበር ጥዕና ቅሮራ ዝወሃቦም
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ላዕላይ-ጋሽ - ልዕሊ 116 ሽሕ ጥሪት ተኸቲበን
ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ-ጋሽ፡ ንልዕሊ 116
ሽሕ ጥሪት - ውሽጣውን ግዳማውን
ባልዓትን ሕማማትን ንምክልኻል ዝዓለመ
ክታበት ተዋሂቡ።
ተጸዋዒ ሓለዋ ጥዕና እንስሳታት ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ፡ መንእሰይ ተስፋመንቆርዮስ
ፍቓዱ፡ እተን ዝተኸትባ ጥሪት - ከብቲ፡
ጤለ-በጊዕን መጽዓኛን ምዃነን ብምሕባር፡

ምስ ዝነበረ ጥሉል ክራማት ክኽሰት
ዝኽእል ሕማማትን ባልዓትን ንምክልኻል
ዝዓለመ ምዃኑ ኣብሪሁ።
ሓረስቶት ብሓፈሻ ወነንቲ ጥሪት ድማ
ብፍላይ ረብሓ ናይ’ቲ መደብ ተገንዚቦም፡
ጥሪቶም ኣብ ዝተመደበለን ቦታን ግዜን
ምቕራቦም ኣብ ዓወት ናይ’ቲ መደብ ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ከምዝነበሮ ብምሕባር፡ ሕጂ

እውን ንዝያዳ ውጽኢት፡ ኣመሓደርቲ ከባቢ
ዘካይድዎ ጎስጓሳት ክደፍኡሉ ጸዊዑ።
ወነንቲ ጥሪት ብወገኖም፡ ሳላ’ቲ ብቐጻሊ
ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ክታበት፡
ጥዕና ጥሪቶም ተዋሒሱ ምህርተን
ከምዝሰሰነ ብምሕባር፡ እቲ ኣብ ከባቢኦም
ብዝንቀሳቐሱ ሞያውያን ዝወሃብ ክታበት
ክድፋኣሉ ተላብዮም።

ፎርቶ-ሳዋ - ተሳትፎ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዕቤት ኣርእዩ

ስ/ ኣካል መብራህቱ

ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ-ሳዋ ዝጸንሐ
ትሑት ተሳታፍነት ተመሃሮ፡ ብዝተገብረ
ጐስጓሳት ምምሕያሽ የርኢ ከምዘሎ፡
ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ
መምህር መሓመድ-እድሪስ መሓመድ
ሓቢሩ።
መምህር መሓመድ-እድሪስ፡ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ
ናይ ካልኣይ ደረጃ 20 ትካላት
ትምህርቲ ከምዘለዋ፡ ተሳታፍነት
ተመሃሮ ከምቲ ዝድለ ብዘይምንባሩ
ግን፡ ትሕቲ ዓቕመን ተመሃሮ ሒዘን
ክነጥፋ ከምዝጸንሓ ገሊጹ።
ነዚ ኩነታት’ዚ ንምምሕያሽ፡ ሚኒስትሪ
ትምህርቲ ምስ መሻርኽቱ ብምውህሃድ
ከካይዶ ዝጸንሐ ጐስጓሳትን ኣብ ርብዳ
ዝተኻየደ ዋዕላን ዘተባብዕ ውጽኢት

ከምእተረኽቦ፡ ቊጽሪ ተመሃሮ ብሓፈሻ
ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ጽቡቕ
ኣንፈት ሒዙ ከምዘሎ እውን ሓቢሩ።
ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ
ቤት-ትምህርቲ ሆሚብ ጥራይ ኣስታት
70 ደቂ-ኣንስትዮ ትምህርቲ ምጅማረን
- መርኣያ ናይቲ ዝተኻየደ ጻዕሪ ምዃኑ
ዝሓበረ ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር
ከባቢ ኣቶ ውሃጅ ዑስማን፡ ኣብ ዋዕላ
ርብዳ ዝሓለፉ ውሳኔታት ንምትግባር
ኣበርቲዖም ይነጠፉ ምህላዎም ገሊጹ።
ተሳታፍነት ተመሃሮ ክብ ንምባል፡
ኣብ ኣደርሰር ዝተኸፍተት ኣሕዳሪት
ቤት-ትምህርቲ ዘተባብዕ ቊጽሪ ተመሃሮ
ሒዛ ኣገልግሎት ትህብ ከምዘላ፡ ካብ ቤትጽሕፈት ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ፎርቶ-ሳዋ
ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ነበርቲ ሓጋዝ ወፈራዊ
ከባብያዊ ጽሬት ኣካዪዶም
ነበርቲ ሓጋዝ፡ ከባብያዊ ጽሬት
ብምውሓስ ሕማማት ንምክልኻል፡ ኣብ
ኣስታት 3 ኪሎ-ሜተር ዘስፋሕፍሐ ገረብ
ተምሪ ሙሳ ብወፈራ ኣልዮም።
ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡ እቲ
ዕላማ፡ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ከም ዝዓቢ
ዝገለጽዎ ገረብ ተምሪ ሙሳ ብምእላይ፡
ከባቢኦም ካብ ርስሓት ንምጽፋፍን

ከተማኦም ንምምዕራግን ምዃኑ ገሊጾም።
ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከተማ
ሓጋዝ ኣቶ ዜናዊ እስቲፋኖስ፡ እቲ
ማእቶታዊ ንጥፈታት፡ ብምትሕብባር
ነበርቲ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ኣካላት
መንግስትን መንእሰያት ሰራሕተኛታትን
ከም እተኻየደን ኣድማዒ ምንባሩን
ሓቢሩ።

ሓልሓል - መጠነ-ሞት ህጻናትን ኣዴታትን ጐዲሉ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ብዝተኻየደ
ጐስጓሳትን ብዝተዋህበ ኣገልግሎትን፡ መጠነሞት ህጻናትን ኣዴታትን ብ75 ሚእታዊት
ከምዝጐደለ ተሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ማሕሙድ
ኢብራሂም ምስ ህዝብን ኣካላት መንግስትን
ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ዘለዋ
ሓንቲ ማእከል ጥዕናን 2 መደበራት
ጥዕናን፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ዝህብኦ ኣገልግሎት፡
ኣብ ተጠቃምነት ዘበናዊ ሕክምና ዝጸንሐ
መረዳእታ ንምዕባይ ዘካይድኦ ጻዕሪ፡ ኣድማዒ

ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ገሊጹ።
ህዝቢ ተወዲቡ ኣብ ምዕቃብ ማይን
ሓመድን ከካይዶ ዝጸንሐ ወፈራታት፡
ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢን ማይን
ብልጫታቱ ብሰፊሑ ይርአ ከምዘሎ
ብምጥቃስ ድማ፡ ንክራማት ዝግበር
ቅድመ-ምድላዋት ንእቶታውነት ዓቢ
ድርኺት ዝፈጥር ብምዃኑ፡ ሓረስቶት
ምስቲ ሃብታም ተመኲሮኦም ሞያዊ
ምኽሪ ክኢላታት ኣብ ምትግባር ንጡፋት
ክኾኑ ኣዘኻኺሩ።

ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ሻምብቆ ንቕሓት
ተመሃሮ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን
ንምብራኽ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ
ተለንተ ተኽለ ሃይለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
መብዛሕትኦም ኣብቲ ከባቢ ዝፍጸሙ
ገበናት፡ በደላትን ጥሕሰት ሕግታት
ትራፊክን፡ ብሰንኪ ሸለልትነትን ሕጊ
ዘይምፍላጥን ምዃኖም ጠቒሱ፡ ተመሃሮ
ንባዕሎም ፈሊጦም ከባቢኦም ንምልዋጥ
ክጽዕሩ ጸዊዑ።

መንእሰያት መንደፈራ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ከምዝሰርሑ ገሊጾም
መንእሰያት ሰራሕተኛታት ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ኣብ ከባቢኦም
ዝሕንጸጹ መደባት ልምዓት ንምዕዋት
ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጾም።
ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ

ኣብ ዞባ ደቡብ - ንኡስ ዞባ ዞባ ዓድዃላ፡ ጐዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ
ብዝተኻየደ ጐስጓሳት፡ ህዝቢ ንቕሓቱ
በሪኹ ኣብ ምምካቱ ይነጥፍ ከምዘሎ፡
ሓላፊ ሆስፒታል ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ
ሲራክ ደባስ ሓቢሩ።
ምስ ኣመሓደርቲ ምምሕዳራት
ከባቢ፡ ኮሚተታት ምክትታል ጐዳእቲ
ልምድታት፡ ሰብ ሞያ ጥዕናን መራሕቲ

መደባትን ታሪኻዊ ቦታታትን ንምዕዛብ
ዑደት ኣብ ዝገበሩሉ እዋን’ዩ።
እቶም መንእሰያት፡ ቤተ-መዝክር
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ ከባቢ
ጋሕቴላይ ዝስራሕ ዘሎ ዲጋ፡ ኣብ እዋን
ብረታዊ ቃልሲ ከቢድ ምርብራባት

ዝተኻየደሉ ግንባር ጊንዳዕን ገማግም
ባሕሪ ገርጉሱምን ኣብ ዝበጽሑሉ፡
በብዝምልከቶም ኣካየድቲ ስራሕ
መብርሂ ተዋሂብዎም።
እቶም መንእሰያት ግንባር ጊንዳዕ
ኣብ ዝበጽሑሉ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ

ዓዲ-ዃላ - ውጽኢታዊ ጐስጓስ ይካየድ
ሃይማኖትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ ኣቶ
ሲራክ፡ ንሳዕቤናት መርዓ ትሕቲ ዕድመን
ምኽንሻብ ጓል-ኣንስተይቲን ዝምልከት
መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ተርእዮ ጐዳእቲ
ልምድታት ንምውጋድ ዝቘማ ኮሚተታት
ዝምስገን ዕማም የሰላስላ ከምዘለዋ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተኽለብርሃን

ምሕረትኣብን ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ
ደቡብ ወይዘሮ ኣበራሽ ህብታይን ድማ፡
ህዝቢ ነቶም ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ
ነባሪ ሳዕቤን ዘኸትሉ ልምድታት ብዝግባእ
ተገንዚብዎም ብምህላዉ፡ ምሉእ ንምሉእ
ንምግታኦም፡ ምስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ
ሃይማኖትን ብውህደት ምስራሕ ከም

ህጻናት ኣብ ምኽታብ ተራ ኮም ክዓዝዝ
መዘኻኸሪ ቀሪቡ
ኣብ መደብ ክታበት ህጻናት
ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ ንምድንፋዕ ተራ
ኮም ክዓዝዝ፡ ሓላፊ ማእከል ክንክን
ጥዕና ኣደን ህጻንን ኣማተረ ኣቶ ሰመረ
በርሀ ኣዘኻኺሩ።
ኣቐዲምካ ሕማማት ንምክልኻል

ንዝካየድ መደባት ክታበት፡ ወለዲ
ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ዘዘኻኸረ ኣቶ
ሰመረ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ባጽዕ ዝተኻየደ
ጐስጓስ ጽቡቕ ውጽኢት ከምእተረኽቦ
ሓቢሩ። መጠን ናይ’ቲ ብጉድለት
ክታበት ዝስዕብ ዝነበረ ሞትን

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ፡ ኣብ’ቲ ቦታ
ንዝነበረ ጽንኩር ኩነታት፡ ዝተኻየደ
ሓያል ምርብራባት፡ ትብዓትን ጅግንነትን
ተጋደልትን ህዝብን፡ ከምኡ’ውን
ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዝምልከት መብርሂ
ሂብዎም።

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ስንክልናን ናብ ዜሮ ከምዝወረደ እውን
ኣረጋጊጹ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ
ኣስማጥ ዝተኻየደ ክታበት ቈልዑ፡
ብውሁድ ተሳትፎ ህዝቢ ብጽቡቕ
ከም እተሰላሰለ፡ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ሓላፊ ትካላት ጥዕና ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ ነርስ ምሉእ በይን፡ እቲ መደብ ኣብ
8 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝርከባ 3
ትካላት ጥዕና ከምእተዋህበ ሓቢሩ።
ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ

ቅሮራ - መስርሕ . . .
ኣስተምህሮኣዊ ጐስጓሳት፡ ኣብ ምውሓስ
ጥዕናኦም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብር
ከምዘሎ ነበርቲ ሓቢሮም።
እታ ንህዝቢ ምምሕዳራት ከባቢ
ዓራርብ፡ ርሒብ፡ ኣፍላግን ሓስመትን
ተገልግል ዘላ መደበር ጥዕና፡ ብሕልፊ
ኣብ ኣገልግሎት ቅድምን ድሕሪን
ሕርሲ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዘለዋ
ገሊጾም።
ሓላፊ መደበር ጥዕና ቅሮራ ተሓጋጋዚ ነርስ መሓመድ ዑስማን
መርጁብ፡ ኣብ ምክልኻል ሕማም
ዓሶ፡ ከምኡ’ውን ክትትል ቅድመሕርሲ ጽቡቕ ርድኢት ሰሪጹ ከምዘሎ
ሓቢሩ።

ዘድሊ ኣዘኻኺሮም።
እዚ ከምዚ’ሉ ኣንከሎ፡ ነበርቲ ሓውሲ
ከተማ ዓረዛ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ፡
መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ንምውዳድ፡ ሕርሻዊ እቶት ንምድንፋዕን
ከባብያዊ ጥዕና ንምውሓስን ክሰላሰል
ዝጸንሐ መደባት፡ ኣብ’ዚ ሓድሽ ዓመት

ጸጋታት ሃገር ብሓፈሻ ዝሰላሰል ዘሎ
መደባት ልምዓት ድማ ብፍላይ ብኣካል
ምብጽሖም ንኣፍልጦኦም ዘዕምቚን
ንዝያዳ ስራሕ ዝድርኽን ምዃኑ ዝሓበሩ
እቶም መንእሰያት፡ ከምዚ ዝኣመሰለ
ዑደት ክቕጽል ተላብዮም።

ብሓያል ውዳቤታት ክድፋኣሉ ምዃኑ
ተገሊጹ።
ተሳተፍቲ፡
ገፋሕቲ
ውራያት
ንምግታእ ዝወጸ ሕጊ ብዕቱብ ክስራሓሉ፡
ጸገም መጓዓዝያ’ቲ ከባቢ ንምፍታሕ
ስሩዓት ኣውቶቡሳት ኩባንያ ‘ሓራት’
ክምደባሎም፡ ዘበናዊ ዕዳጋ ከብትን
ኣሕምልትን ክስራሕ ዝብሉን ካልኦትን
ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ
ተወሰኽቲ ቅርስታት ተረኺቡ
ኣብ ዓዲ ኣባጊዕ - ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ፡
ብቅርጹን ኣገልግሎቱን ታሪኻዊ ኣገዳስነት
ዘለዎ ስርሓት ካይላ ዝኾነ ቅርስታት
ተረኺቡ።
እቲ ካብ ከተማ ሰንዓፈ ንሸነኽ ደቡባዊ
ምዕራብ ኣስታት 6 ኪሎ-ሜተር ርሒቑ ኣብ
ዝርከብ ቦታ ብዘቤታዊ ኲዕታ ዝተረኽበ
ቅርስታት - ብቚጽሪ ሸውዓተ ኮይኑ፡
ንመትሓዚ ፈሳሲን መስተይን ዘገልግል
ዝነበረ ምዃኑ፡ ካብ ሃገራዊ ቤተ-መዘክር
ኤርትራ ኣቶ ፍረዝጊ ዳዊት ሓቢሩ።
እዚ ምስ’ቲ ኣቐዲሙ ኣብ ቈሓይቶ፡
በለው-ከለውን ኣዱሊስን ዝተረኽበ
ቅርስታት ተመሳሳልነት ዘለዎን ብጽቡቕ

ተዓቂቡ ዝጸንሐን ስራሓት ካይላ፡
ብገምጋም ኣስታት 1500 ዓመት ዕድመ
ክህልዎ ከምዝኽእል እውን፡ ኣቶ ፍረዝጊ
ወሲኹ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ
ህዝቅያስ ውህበት፡ ነቲ ኣብ ምዕዛብን
ምጥርናፍን ናይቲ ቅርስታት ዝተሳተፈ
ጉጅለ ክኢላታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ንኡስ
ዞባ ሰንዓፈ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ብዘለዎ
ቅርስታት ፍሉጥ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ እዚ
ኣብ ቀረባ ዕምቈት ብኣጋጣሚ ተረኺቡ
ዘሎ ቅርስታት፡ ንዝዓበየ ስነ-ፍልጠታዊ
ምርምርን ኲዕታን ባብ ዘርሑ ምዃኑ
ኣገንዚቡ።

ሎሚ መደባት ERI-TV
ሰዓት			
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21፡18 			
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22፡40 			
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መደብ
Cartoon
ዜና ትግርኛ
ጸጋታት ባሕሪ
ዜና ዓረብ
ህድግ
ጩራ ጥዕና
ፍሉይ መደብ
National Geographic
ልዝብ መንእሰያት
መደብ ስፖርት
ፓኖራማ
መደብ ህርመት
ዜና ትግረ
ሸካቡር
ዜና ትግርኛ
መደብ ኖሪት ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ኣልመጀላ
ዜና እንግሊዝ
ተኸታታሊት ፊልም ጸጸር መበል 23 ክፋል
Film

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.114

ሓመልማሎ ትማልን ሎምን
ዓንዶም ግርማይ
ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ሓንቲ ካብ
11 ንኡሳን ዞባታት ዓንሰባ እያ።
ኣብ ትሽዓት ምምሕዳር ከባቢታት
ዝተጠርነፉ ልዕሊ 40 ሽሕ ህዝቢ
ዝነብረለን 42 ዓዲታት ኣለውኣ።
መነባብሮ ዝበዝሕ ህዝቢ ንኡስ ዞባ
ሓመልማሎ፡ ኣብ ሕርሻን መጓሰን
ኮይኑ፡ እቶም ዝተረፉ ኸኣ ኣብ
ልምዓት ጀራዲንን ንግድን ተዋፊሮም
ንጥፈታቶም የሰላስሉ።
ዝበዝሐ ክፋል መሬት ንኡስ ዞባ
ሓመልማሎ ብሓፈሻ፡ ማእከል’ቲ ንኡስ
ዞባ ዝኾነት ሓውሲ ከተማ ሓመልማሎ
ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ግዜ መግዛእቲ
ኢትዮጵያ ቀንዲ ማእከል ወተሃደራዊ
መዓስከር ምንባራ ይግለጽ። ድሕሪ
ናጽነት ግዳ፡ ገስጋስ ምዕባለ እቲ ንኡስ
ዞባ ክድንፍዕ ጀሚሩ።
ቅድሚ ናጽነት ኣብቶም ኣቐዲሞም
እተጠቕሱ ህዝቢ ዝነብሮም ከባቢታት፡
ብዘይካ እታ ኣብ ሊበና ዝነበረት ሓንቲ
መባእታ ቤት ትምህርቲ ካልእ ቤት
ትምህርቲ ኣይነበረትን። ድሕሪ ናጽነት
ብፍላይ ምስ ምቛም ንኡሳን ዞባታት፡
መንግስቲ ኤርትራ ብመግዛእቲ
ንዝተዳህኸ ኣብ ፈቐዶ ኵርናዕ’ዛ ሃገር
ዝርከብ ህዝብና መሰረታዊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ክረክብ ልዑል ጠመተ
ሂቡ ክሰርሓሉ ጀሚሩ።
ምዕባለ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ
እምበኣር ካብኡ’ዩ ዝጅምር። ምዕባለኣ
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ኣብ
ውሽጢ 20 ዓመታት ብርክት ዝበሉ
ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ዝህቡ ትካላት ክህነጹላ ክኢሎም። ከም
ውጽኢቱ፡ ኣብ’ዚ እዋን ኣብ መላእ’ቲ
ንኡስ ዞባ፡ ካብ ቅድመ ትምህርቲ
(መውዓሊ ህጻናት) ክሳብ ናይ ካልኣይ
ደረጃ ዘምህራ 27 ኣብያተ ትምህርቲ
ተሃኒጸን ንረኽበን። እዚ ማለት ነፍሲ

ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ቤት ትምህርቲ
ኣለዋ። ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ተደኲና ብምህላዋ
ድማ፡ መጻኢ ዕድል’ታ ንኡስ ዞባ
ብሩህ ምዃኑ ዝእምት እዩ።
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ተሳታፍነት
ተማሃሮ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከመይ
ከም ዝመስል ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ።
ብፍላይ ከኣ ኣብ መዳይ ደቀንስትዮ።
ብሳላ ኣድማዒ ጐስጓስ ዝተኻየደ፡
ቊጽሪ ናይ’ቶም ንደቀንስትዮ ደቆም
ናብ ትምህርቲ ዝልእኹ ወለዲ፡ ካብ
ግዜ ናብ ግዜ ይዓብን ርኡይ ምዕባለ
የርእን ምህላዉ ሰነዳት’ቲ ንኡስ ዞባ
የነጽር።
ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ኣብ መዳይ
ጥዕና፡ ‘ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ኪሎ
ሜተር፡ ሓንቲ ትካል ጥዕና!’ ንዝብል
በብእዋኑ ክትግበሩ ካብ ዝተሓንጸጹ
ዓበይቲ መደባትን መትከላትን
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ብግብሪ ዝምልሳ
ኣብ ፍረዳርብ፡ ኣብ ሓውሲ ከተማ
ሓመልማሎን ኣብ ሊበናን ዝተሃንጻ
ሰለስተ ትካላት ጥዕና ኣለዋ።
ብመሰረት ሰነዳት ምምሕዳር’ቲ
ንኡስ ዞባ፡ ህዝቢ ብሳላ ሓያል ጐስጓስ
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ተመሓላለፍቲ
ሕማማትን ሳዕቤናቶምን ንቕሓቱ
ከበርኽ ክኢሉ። ከም ውጽኢቱ፡ ኣብ
ከባቢኡ ዘይንቡር ተርእዮ ሕማማት
ምስ ዝርኢ ቅልጡፍ ሓበሬታ ኣብ
ምትሕልላፍ ዝነኣድ ኣበርክቶ ይገብር
ኣሎ።
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ብዘይካ ሕማም
ዓሶ፡ ካልእ ዘሰክፍ ዓይነት ሕማም
ከም ዘይርአ መወከሲ ሰነድ ጨንፈር
ጥዕና’ቲ ንኡስ ዞባ የነጽር። ሕማም ዓሶ
ንምቁጽጻር፡ ህዝቢ እተን ምምሕዳር
ከባቢታት ዝከኣሎ ከም ዝገብር ዘሎ
ድማ፡ እቲ ምንጪ ወሲኹ የረድእ።

ምምሕዳር ከባቢ ግዝግዛ ካብ’ተን
ካልኦት ምምሕዳር ከባቢታት’ቲ
ንኡስ ዞባ፡ ምሕድግ ኢላ ዝተደኰነት
እያ። ጸገም ጥዕና ነበርታ ንምፍታሕ፡
ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ምስ ሚኒስትሪ
ጥዕና ብምርድዳእ፡ ኣብ ቀረባ እዋን
እቲ ህዝቢ ናይ ቀዳማይ ረድኤት
ኣገልግሎት ዝረኽበሉ መንገዲ
ንምጥጣሕ፡ ኣብ ምውዳድ ትሕተ
ቅርጺ ይርከብ።
ካብ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ
እቲ 80 ሚእታዊት፡ ጽሩይ ማይ
ክሰቲ በቒዑ ኣሎ። ነበርቲ ግዝግዛ ከም
ኣብነት፡ ካብ ልዕሊ 15 ኪሎ ሜተር
ተጨንጕዑ ዝመጽኦም ጽሩይ ማይ
ክሰትዩ ምኽኣሎም መርኣያ ናይ’ቲ
መንግስቲ ንኣብ ርሑቕ ከባቢታት
ዝነብር ህዝብና ልዑል ጠመተ ሂቡ
ይሰርሕ ምህላዉ ዘነጽር እዩ። መስርሕ
ምጥርናፍ ዓዲታት’ቲ ንኡስ ዞባ ምሉእ
ብምሉእ ምስ ተዛዘመ፡ ህዝቢ ንኡስ
ዞባ ሓመልማሎ ብምልኡ ጽሩይ ማይ
ክሰቲ ተስፋ ኣሎ።
ኣብ
መዳይ
መጐዓዝያን
መራኸቢታትን ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡
ንመስመር’ቲ ንኡስ ዞባ ከገልግላ
ተባሂለን ብህዝባዊ መጐዓዝያ ሓራት
ዛጊት ዝተመደባ ኣውቶቡሳት የለዋን።
እንተኾነ፡ ኣደዃኹና ምምሕዳር
ከባቢታት’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ካብ ከተማ
ከረን ኣብ መንጎ 15 ክሳብ 25 ኪሎ
ሜተር ጥራይ ርሕቀት ስለ ዘለወን፡
ጕዳይ ክፍሊት (ታሪፍ) ገዲፍካ፡ 15
ክሳብ 20 ዝኾና መዓልታዊ ካብን
ናብን ህዝቢ ዘመላልሳ ናይ ብሕቲ

ኣውቶቡሳት ስለ ዘለዋ፡ ዝተጋነነ ጸገም
መጐዓዝያ ኣሎ ኢልካ ምዝራብ
ኣየድፍርን። ኣብ ኣገልግሎት ቴለፎን
እንተ መጺእና፡ ዝበዝሕ ነባሪ’ቲ ንኡስ
ዞባ ተጠቃሚ ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ
ቴለፎን ኮይኑ ኣሎ።
ቅድሚ ሕጂ ዝበዝሑ ነበርቲ
ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ዕዳጋ ክረኽቡ
ናብ ከተማ ከረን ይጐዓዙ ነይሮም።
ምስ ምድኳን ማእከል’ቲ ንኡስ ዞባ
ዝዀነት ሓውሲ ከተማ ሓመልማሎ
ግን፡ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ
ኣገልግሎታት ዝህባ ብርክት ዝበላ
ትካላት ስለ ዘለዋ፡ ህዝቢ ናብ ከተማ
ከረን ካብ ምኻድ ተገላጊሉ ኣሎ።
ማይ መሰረታዊ ጠለብ ኵሉ ነገር
ስለ ዝኾነ፡ ደላይኡ ብዙሕ ክኸውን
ባህርያዊ እዩ። ታሪኽ ስልጣነ ዓለም
ንድሕሪት ምልስ ኢልና ምስ እንውከስ፡
ዝበዝሓ ኣብ ግዜአን ስልጡናት
ምንባረን ዝጥቀሳ ጥንታውያን
ከተማታት ኣብ ገማግም ኣፍላጋት
ዝተደኰና ምንባረን ይሕበር። እዚ
ዘርእየና ማይ መሰረት ምንጪ ዅሉ
ንጥፈታት ምዃኑ ዘረድእ እዩ።
ሓውሲ ኸተማ ሓመልማሎ፡ ካብ
ከረን ንሸነኽ ሰሜን 15 ኪሎ ሜተር
ተደኩና ትርከብ። ኣብ’ዚ እዋን
ምንጪ ማይ እታ ሓውሲ ኸተማ፡
ሩባ ዓንሰባ እዩ። ኣብ ገምገም ሩባ
ዓንሰባ ተደኩና ብምህላዋ እምበኣር፡
ንመጻኢ ኣብ ዕቤታን ስፍሓታን ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ከም ዝኽእል
ኣየጠራጥርን።
ምጥርናፍ ዓዲታት ሓደ ካብ

ዓበይቲ መደባት መንግስቲ ኤርትራ
እዩ። ንትግባረኡ ብዝምልከት ካብ
ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ኣብ ብዙሕ
ከባቢታት ሃገርና ክስርሓሉ ዝጸንሐን
ዘሎን ምዃኑ ክብ ኢሉ ተጠቒሱ
ኣሎ። ቀንዲ ዕላማ’ቲ ኣብ ዝተፈላለዩ
ከባቢታት ሃገርና ዝትግበር ዘሎ
ምጥርናፍ ዓዲታት፡ ፋሕ ኢሉ
መነባብሮኡ ዝመርሕ ህዝቢ ኣብ ሓደ
ጠርኒፍካ፡ እኹልን ብቑዑን ማሕራዊ
ኣገልግሎት ንኽረክብ ተባሂሉ ዝግበር
እዩ።
ሓመልማሎ ሓንቲ ካብተን
መስርሕ ምጥርናፍ ዓዲታት ብሰፊሑ
ዝሰላሰለለን ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት - ዞባ
ዓንሰባ እያ። ካብ ዓመተ 2015 ጀሚሩ
ብሰፊሑ ክስርሓሉ መደብ እኳ
እንተነበረ፡ ኣብተን ህዝቢ ክጥርነፈለን
ዝተሓርያ ማእከላት፡ ምውዳድ ትሕተቕርጺ ስለ ዘይተዛዘመ፡ መስርሕ
ምጥርናፍ ከም’ቲ ዝተወጠነ ኣብ እዋኑ
ኣይተተግበረን። ካብ ዝሓለፈ ዓመት
2016 ጀሚሩ ግዳ፡ ዳግማይ ተበራቢሩ
ብጽቡቕ ይሰላሰል ምህላዉ ይፍለጥ።
ክሳብ ሚያዝያ 2017 ምሉእ ብምሉእ
ክዛዘም ትጽቢት ከም ዝግበረሉ ሰነዳት
ምምሕዳር’ቲ ንኡስ ዞባ የነጽር።
ዋዝንተት፡ ገንፈሎምን ዝሮንን
ፋሕ ዝበለ ህዝቢ ዝነብረለን ዓድታት
ስለ ዝኾና፡ ገለ ካብ’ተን ምጥርናፍ
ዘድልየን ምምሕዳራት ከባቢታት
ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ እየን። መስርሕ
ምጥርናፍ እዘን እተጠቕሳ ምምሕዳር
ከባቢታት ንምስላጥ፡ ትሕተ ቅርጺ
ተዋዲዱ ኣብ ሓጺር እዋን ንምትግባሩ
ንኡስ ዞባ ምስ ዞባ ሓቢሮም ይሰርሑሉ
ከም ዘለዉ ይግለጽ።
መንግስቲ ንህዝቢ ዘድልዮ መሰረታዊ
ነገራት - ከም መጐዓዝያ፡ ህንጸት
ትካላት ትምህርቲ፡ ጥዕናን ቀረብ
ጽሩይ ዝስተ ማይን ኣብ ምቕራብ
ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ። ኣብ ንኡስ ዞባ
ሓመልማሎ ብመንግስቲ እዚ ዅሉ
እናተገብረ እንከሎ፡ ገለ ሕጽረታት
ከጋጥም ባህርያዊ እዩ። ንዘለናዮ
ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንህልዊ
ጸገማት ተዓጻጺፍካ ምስጋር ኣገዳሲ
እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ንዝረኸብካዮ ዕድል
ኣብ ረብሓኻ ምውዓል መሰረታውን
ዝዓበየ ጸጋን እዩ። ስለ ዝኾነ፡ ህዝቢ
ኵሉ ነገር ካብ መንግስቲ ከይተጸበየ፡
ንሕጽረታቱ ባዕሉ ክምልኣሉን
ክፈትሓሉን ዘኽእልዎ ኣማራጺታት
ክጥቀም ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ጕዳይ
ምዃኑ ክበርህ ይግባእ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣቦን ውሉድን ናይ’ታ ዘይትመውት

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
9ይ ክፋል
ሓደ ዕለት፡ እቲ ሓለቓ ሓምሳ “እዚ
ወዲ ማህረምቲ ኣመና በርቲዑዎ
ኣሎ። ‘ዕረፍቲ ሃቡኒ - ኣዕርፉኒ እምበር
ይትረፍዶ ኤርትራውያንሲ ኣብ
ውሽጥኹም ዘለዉ ውዱባት ከይተረፈ
ክነግረኩም እኽእል እየ” ኢሉዎም
ኣሎ። ናይ ሰልስተ መዓልቲ ዕድል
ሂቦሞ ኣለዉ. . .” ክብል ንሓለቓ
ሚእቲ ተገኘ ሓበሮ። ተገኘ፡ ቴሌፎን
ደዊሉ ንብርሃነ ሰዓት ፈልዩ፡ ኣብ’ቲ
ብምስጢር ዝራኸቡሉ ቦታ ክመጽኦ
ሓበሮ። ምስ ተራኸቡ፡ ነቲ ሓበሬታ
ብዝርዝር ብምንጋር፡ “ንሰለስተ መዓልቲ
እዮም ዕድል ሂቦሞ ዘለዉ፡ ዘላትና
ዕድል ሎሚ - እንተ ደንጎና ድማ
ጽባሕ እያ. . .” ክብል፡ ገለ ክገብር
ተማሕጸኖ። ብርሃነ፡ ኣብ’ቲ ሓጺር ግዜ
ገለ መዋጽኢ ሓሳባት ከሰላስል ነይሩዎ።
ብሕልፊ ድሕነት ናይ’ቶም ውድባቱ
ክሕሉ ኣለዎ።
ብርሃነ ነቲ ኣብ ሓይሊ ኤለክትሪክ
ዝሰርሕ ዝነበረ ውዱብ ተስፋገርግሽ፡
ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ብምንጋር
ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖምን ተዳልዩ
ክጸንሕን ነጊሩዎ። ንሳቶም ማለት
እቶም ኤርትራውያን ውዱባት፡ ንሳ
ዝኣንፎም ብመስመራት ኣቢሎም ወይ
ከኣ ብውልቆም፡ መሊቘም ካብ ኣስመራ
ክወጽኡ ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎም። እቶም
ኣንፈትን ኣፍልጦን ናይ ቦታን ኩነታትን
ዘይነበሮም ወተሃደራት ግን፡ ብዘይሓጋዚ
ክእለዩ ዝኽእሉ ኣይነበሩን። ንሳቶም
እንተ ተታሒዞም፡ ንሂወቶም ጥራይ
ዘይኰነ፡ ኣገዳሲ ምስጢር ከውጽኡን
ካልኦት ሰባት ክልክሙን ስለ ዝኽእሉ፡
ግድን ካብ’ቲ ስርዓት ዝርሕቑሉ ስጉምቲ
ክውሰድ ነበሮ።
ብርሃነን መቶ ኣለቃ ተገኘን
ተራኺቦም ምስ ተዘራረቡ፡ ኣብ
ዝርርቦምን ውሳነኦምን ኣባተ እውን
ክሕወሶም ስለ ዝነበሮ፡ ክረኽቡዎ ከም

ዘለዎም ድሕሪ ምስምማዕ ቀልጢፎም
ጸዊዖሞ። ዋላኳ እቶም መርመርቲ ነቲ
እሱር ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዕድል
ከም ዝሃቡዎ እንተ ፈለጡ፡ ኣብ
ትሕቲኦም ክሳብ ዘሎ፡ ቅድሚ እቲ ግዜ
ምእኻሉ ሓበሬታ ክረኽቡ ከገድዱዎ
ከም ዝኽእሉ ኣይሰሓትዎን። ምስ’ቲ
ውዱብ ዝተኣሳሰሩ ካልኦት ውድባትን
ተሓባበርቲን ብኣጋ ንኽቆጻጸሩ፡
ብዝተኻእለ መጠን ቅልጡፍ ሓበሬታ
ክረኽቡ ከም ዝደልዩ ርዱእ ነበረ። ስለ
ዝዀነ ድማ፡ እቶም ውዱባት ምእንቲ
ነብሶምን ምስጢር ውድብን፡ ብዝተኻእለ
መጠን ኣብ ዝቐረበ ግዜ ገለ ስጉምቲ
ክወስዱ ከም ዘለዎም ዘተሓታትት
ኣይነበረን።
ኣባተ ብቑልጡፍ ኣብ ዝበሉዎ ቦታ
ተረኽበ። ቃል እሱራት እንክምዝግብ፡
ኣረሜናዊ መግረፍቲ መርመርቲ
እናረኣየ የስካሕክሕ እዩ ዝነበረ። እቲ
ኣብ ካልኦት እሱራት ዝርእዮ ዝነበረ
ስቓይ ኣብ ነብሱ ክወርድ ብዝዀነ
ይኹን ተኣምር ዝደልዮ ኣይኰነን። ስለ
ዝዀነ እንተ ክቐዱ እንተ ኣብ ኢዶም
ክወድቕ ብዘይ ዕጻይምጻጻይ ክብገስ እዩ
ድልየቱ። መቶ ኣለቃ ተገኘ፡ ብዝዀነ
ይኹን መንገዲ ካብ ትሕቲ ግዝኣት
ደርግ ንኽወጽእ ህንጡይ እዩ ነይሩ።
ስለ ዝዀነ ድማ፡ ዋላ’ውን ብኣስጋኢ
መንገዲ ክጓዓዝ ድሉው ዝነበረ መሰለ።
ብዓቢኡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ደርግ
ዘሕደሮ ጽልኣት፡ በቲ ካልእ ከኣ፡ እቲ
እሱር ምናልባት እንተ ተዛሪቡ፡ ካብ’ቶም
“ኣብ ውሽጥኹም ዘለዉ ውዱባት. .
.’ ዝበሎም፡ ሓደ ንሱ ስለ ዝዀነ ናይ
ድሕነት ዕድል የብሉን።
“ናይ መወዳእታ ዕድልና ሎሚ
ወይ ጽባሕ ካብ ኰነ መዓስ ንውጻእ?”
ንሓድሕዶም ዝለዋወጡዎ ሕቶ እዩ
ነይሩ። ብዛዕባ ዕለታት ይኹን ሰዓታት
ተዘራረቡ። እቲ ክስተት ሃንደበትን
ኣሰንባዲን ብምንባሩ፡ “እሞ መዓስ

ንውጻእ?” ዝብል ሽዑ ንሽዑ መልሲ
ክርከቦ ዘይክእል ሕቶ ኣብ ቅድመኦም
ተገቲሩ።
ተኽእሎታትን እንተታትን እናዘርዘሩ
ነዊሕ ተዘራሪቦም። ነብሲ ወከፍሰዓት ናብ ሓደጋ ከም እተቕርቦም
እናተሰመዖም፡
ብዙሓት
ነገራት
እናተንተኑ ዝሓሽ መንገዲ ከናድዩ እንተ
ፈተኑ’ኳ፡ ቀልጢፉ ዝመጽኣሎም ፍታሕ
ኣይነበረን። ግን ከኣ ካልእ ኣማራጺ ስለ
ዘይነበሮም ካብ ‘መዓስ ንውጻእ. . .”
ዝብል ሕቶ ኣይረሓቑን። ነቲ ዘንጸላለወ
ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ሽዑ
መዓልቲ ክወጽኡ ዝኽእሉሉ መንገዲ
ኣውሪዶም ኣሰላሲሎም። ተገኘ ይኹን
ኣባተ “ሎሚ ንውጻእ” በሃልቲ እዮም።
በዚ ሓሳብ ዘየሰማምዕ ስለ ዘይነበሮም
ኩላቶም ተሰማሚዖም። ግን ከኣ፡
ንኣወጻጽኣኦምን ጉዕዞኦምን ዝምልከት
ዝተዋደደ ነገር ስለ ዘይነበረ፡ ንእንተ
ዝኸውን ግዜ ክሓዝኡ ከም ዘለዎም
ብምግንዛብ፡ ካልኣይ ናይ ግዜ ምርጫ
እውን ኣቐሚጦም። “እሞ እንተ
ክኢልና ሎሚ፡ እንተ ዘይክኢልና
ግን ጽባሕ ንውጻእ” ዝርርቦም በዚ
ተደምዲሙ።
ብርሃነ፡ ንግብራዊነት ክልቲኡ
ውሳነታት ዝሓዞ መደብ ስለ ዘይነበሮ፡
ኣብ ኣእምሮኡ ብዙሓት ተኽእሎታትን
ሓደጋታትን እናሰላሰለ “እሞ መዓስ
ከም ንኸይድን ከመይ ከም እንገብርን
ድሕሪ ሰዓት ክነግረኩም እየ፡ ንዝዀነ
ይኹን ነገር ጥራይ ድሉዋት ኴንኩም
ጽንሑ” ኢሉ ምስ ተፋነዎም፡ ገለ
ንኽገብር ሃጸፍጸፍ ኣብ ምባል ኣተወ።
ከበርቴ፡ ዝሓጸረ ወይ ዝቐልጠፈ
ስጉምቲ ክወስድ እዩ መዲቡ። ግዜ
ኣርኪቡ ብወተሃደራት ካብ ዝተሓዙ
ወይ ድማ ብወተሃደራት እናተሃድኑ
ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ኰይኖም ከምልጡ
ካብ ዝፍትኑ፡ ነገር ከይተኸሸሐ ከሎ
ክስወሩ ኣለዎም። ካብኣቶም ምስ
ተፈልየ፡ ትኽ ኢሉ ናብ ሹቕ - ዕዳጋ
ሓምሊ ከደ። እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ
ዝኣተወ ውዱብ፡ ሓደ እዋን ንብርሃነ
ምስ’ቶም ናብ ሜዳ ዝኸይድ ጸብጻብ
ዝቕበሉዎን ካብ ሜዳ መልእኽቲ
ዘምጽእሉን ክልተ ሓፋሽ ውድባት
ኣላሊዩዎ ነይሩ። ድሕሪ ምልላዮም
ከኣ ኣብ ዕዳጋ ሓምሊ ከም ዝንቀሳቐሱ
ኣፍልጦ ነይሩዎ። ነዞም ሰባት ብመንገዲ
ካልእ ውድብ ክራኸቦም ዝግባእ እንተ
ነበረ’ኳ፡ ሽዑ ግን ብኣካል ክረኽቦም
እዩ ነቒሉ። ምኽንያቱ እቲ ዘራኽቦም

ከበርቴ ኣብ ትካሉ ጎንደር ካብ የማን ካልኣይ

መስመር ካብ ተኣስረ ካልእ መንገዲ
ኣይነበረን። ክርከብ እንተ ኸኣለ እውን
ብዙሕ መስርሕን ግዜን ዝጠልብ እዩ
ነይሩ። ንቖጸራን ስቱር ቦታን ዘጸቢ
ዕድል ኣይነበረን። ናይ ሞትን ሕየትን
ስለ ዝዀነ፡ ኣጋጣሚ እንተ ጸኒሖሞ፡
ነቲ ቅልጡፍ ስጉምቲ ዝጠልብ ኩነት
ክነግሮም’ሞ ገለ ክሕግዙዎ ሓሲቡ።
እንተ ዘይጸኒሖሞ ግን፡ ኮፍ ኢሎም
ካብ ምጽባይ ግዜ መሪጾም ባዕላቶም
ክፍትኑ ሓሲቡ።
ካብ’ቶም ውዱባት፡ እቲ ሓደ
ብወገን ሃዘጋ፡ ዳዕሮ ካብ ዝተባህለት
ዓዲ ናብ ኣስመራ ዝመላለስ ክኸውን
ከሎ፡ እቲ ካልእ ድማ ብጸሎት
ኣቢሉ ናብ ኣስመራ ዝመላለስ እዩ።
ንሓዲኦም እንተ ረኺቡ፡ እቲ ጉዳይ
ከም ዝፍታሕ እምነት ኣሕዲሩ’ዩ።
ድሕሪ ሓደ ሰዓት መልሲ ክነግሮም
ምዃኑ ስለ ዝሓበሮም፡ ምናልባት እቶም
ወተሃደራት ከይጠራጠሩ ወይ ተስፋ
ከይቆርጹ ምስ ግዜ ቅድድም ጀሚሩ።
ኣብ’ቲ ሹቕ፡ ኣዒንቱ ንየው-ነጀው
እናኹለለ ዘወር እናበለ ከሎ፡ ዕድል
ገይሩ፡ ነቲ ብወገን ዳዕሮ ኣቢሉ
ዝኣቱ ውዱብ ረኣዮ። ገና ከይረኸቦን
ከየዘራረቦን ከሎ ኸኣ ኣመና ደስ
በሎ። ገጹ ብብሩሁ ብቐጥታ ከይዱ
ረኺቡዎ። ተላልዮም ስለ ዝጸንሑ ኣብ
ሓድሕዶም ስኽፍታ ኣይነበረን። ከም
ደቂ ሓደ ዕላማን መሳርሕቲን ምዉቕ
ሰላምታ ተለዋዊጦም። ብርሃነ፡ ግዜ
ከየጥፈአ፡ ነቲ ዘጋጠሞም ሓደገኛ ዝዀነ
ክስተት ብምግላጽ ብቑልጡፍ ክወጽኡ
ከም ዝደልዩ ገለጸሉ። እቲ ውዱብ
እውን ቅሳነት ዝፈጥረሉ መልሲ እዩ
ሂቡዎ። “ዋላ ሓንቲ ጸገም የለን”
“ኩሉ ቦታ፡ መንገዲ. . . ከመይ
ኣሎ?” ሓተተ ብርሃነ።
“ጸገም የለን ውሑስ እዩ ዘሎ”
“ምሳና ዝወጽኡ ክልተ ወተሃደራት
ከኣ ኣለዉና?
“ዋእ. . .! ወተሃደራት ከኣ
ምሳኻትኩም ኣለዉ?” እናተገረመ
ሕቶ ደርበየ።
“እወ ምሳና ክሰርሑ ዝጸንሑ
እዮም”
“እሞ እንታይ ደኣ ንግበር?” ናብ
ሕቶ ተመልሰ’ቲ ውዱብ።
“ዘለካ ንብረት ኣፋንዎ’ሞ፡ ንሕና ግን
ምሳኻ ሓዲኡ ክንገብር”
እቲ ውዱብ ፍቓደኛ ኰይኑ፡ ሰዓት
ሸውዓተን ፈረቓን ኣብ ማይበላ (ናይ
ሕጂ ምምሕዳር ፐራዲዞ) ክራኸቡ
ብቖጸራ ተፈላለዩ። ብርሃነ ነቶም
ክልተ ወተሃደራት፡ ኣብ’ታ ምስ’ቲ
ውዱብ ዝተቛጸሩላ ቦታ ሰዓት 07፡
30 ናይ ምሸት ክመጽኡ ሓበሮም።
ንተስፋገርግሽ እውን ኣብ ሰዓቱ ክርከብ
ከም ዘለዎ ሓቢሩዎ።
እቲ ቀዳማይ ውሳነ ስዒሩ፡ ኩሉ ነገር
ተሳሊጡ፡ ዝረኸበ ክረኽቦም ኣብ’ታ ዕለት
ክወጽኡ እንኮ ውሳነኦም ኰነ። ብርሃነ፡
ተስፋገርግሽ፡ እቲ ውዱብን ሚሊታሪ
ዝለበሱ ክልተ ወተሃደራትን፡ ልክዕ
ኣብ’ታ ሰዓት ኣብ ማይበላ ተራኺቦም።
ብኡ ንብኡ ጉዕዞ ተጀሚሩ። ጸላም ስለ
ዝኸደነ፡ ካብ ርሑቕ ክረኣዩ ዝኽእሉ
ኣይነበሩን። ፈለማ ካብ ሩባ ማይ
በላ ከይወጽኡ፡ ኣብ’ቲ ዋርድያታት
ዝነበሩዎ ከባቢታት ቅርጾም እናሰበሩን
ድምጺ ስጉምቶም እናህጠሙን ነዊሕ

ከበርቴ ኣብ 1977

ምስ ተጓዕዙ፡ ብራዳር ኣቢሎም ወክድባን
ዓዶምስሉስን ንጸጋም ገዲፎም ሰዓት
1፡00 ናይ ለይቲ ዳዕሮ ተራእዮም።
ወተሃደራት ናብ ደጀን ክፋነዉ ከለዉ፡
ብርሃነን ተስፋገርግሽን ምስ’ቶም ኣብ
ዳዕሮ ዝጸንሑዎም ኤርትራውያን
ተሓወሱ።
ከበርቴ፡ ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ናይ
ገድሊ ሂወቱ ሽዑ ሩፍታ ተሰመዖ። ካብ
ናይ ወትሩ ስግኣት፡ ክቱር ጥንቃቐን
ምጥርጣርን፡ ስቱር ገድላዊ ምንቅስቓስ፡
ምስ ገዛእ ጸላእቱ ምምስሳልን
ምምሕዛውን. . . ሓራ ምዃኑ፡ ካብ
ዝባኑ ዓቢ ጽዕነት ከም ዝተራገፈሉ
“እፎይ. . .” ኢሉ። ብኡ ኣቢሉ ኸኣ
እቲ ናይ ወትሩ ሕልሙ ዝረኽበሉ
ዕድል ሽዑ ምንባሩ ተሰሚዑዎ። ክፍሊ
ታዕሊም ዛዚሙ ኣብ በረኻታት ኤርትራ
ክምደብ።
ንጽባሒቱ ሓደ ዘመዱ ዝብጸሖ
ተጋዳላይ፡ ንብርሃነን ነቶም ከምኡ
ዝኣመሰሉን
ውዱባት
‘ሕጂኸ
ኣንፈትኩም ናበይ እዩ? እንታይ ኢኹም
ትደልዩ?” ክብል ሓተቶም። ናብ ክፍሊ
ታዕሊም ክኸዱ ከም ዝደልዩን፡ ፖለቲካ
ይኹን ካልእ ነገራት ኣብ ታዕሊም
ጥራይ ከም ዝጽገብ ከም ዝሰምዑን
ነገሩዎ። እቲ ተጋዳላይ፡ ሓሳቦም ጽቡቕ
ከም ዝዀነ፡ ፖለቲካዊን ወተሃደራዊን
ምስጢር ህዝባዊ ግንባር ብዝያዳ ኣብ
ክፍሊ ታዕሊም ከም ዝርከብ ብምንጋር
ንድልየቶም ደጊፉ ኣተባብዖም።
ብርሃነን ካልኦትን ካብ ዳዕሮ ተበጊሶም
ዛግር ኣተዉ። ቀልቦም ተጠቕሊሉ ናብ
ክፍሊ ታዕሊም እዩ ግዒዙ። እንደገና
ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ኣብ ዒቕ
ዝበሎም ስራሕ ከይዋፈሩ ስግኣት
ኣለዎም። ኣብ ዛግር ከኣ ናብ ክፍሊ
ታዕሊም ኣተዉ።
ታዕሊም ባህ እናበሎም ኣፋሪቖሞ።
ወትሩ ግን ብኣሃዱኦም ማለት 06
ከይጽዉዑ ስኽፍታ ነይሩዎም። ታዕሊም
ምስ ኣፋረቑ እዩ ኸኣ እቲ ዝፈርሑዎ
ሕቶ ዝመጽኦም። ሽዑ ሓላፊ ክፍሊ
ታዕሊም ዝነበረ ስዉእ ወልደንኪአል
ገረማርያም፡ ካብ ኣስራሕቶም ሓበሬታ
ስለ ዝመጽኦ፡ ጸዊዑ፡ ኣባላት 06 ክነሶም
ብኸመይ ናብ ክፍሊ ታዕሊም ከም
ዝኣተዉ ሓቲቱዎም። መሳርሕቶም
ምስ ተኣስረ ካብ ሓደጋ ክድሕኑ
ከም ዝወጽኡን፡ ብዘይብኡ’ውን ናይ
ከተማ ስርሒት ኣመና ከም ዝጸልእዎ፡
ብዓቢኡ ታዕሊም ህዝባዊ ግንባር ጽቡቕ
ገይሮም ክጸግቡ ከም ዝደልዩ ብምግላጽ
ስምዒቶም ብጋህዲ ኣውጺኦሞ።

ይቕጽል. . .

ሓዳስ

ኤርትራ
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19 ክፋል

መስትያት ህይወት

ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል

“እቕረ ምባል እቲ ናይ መጠረሽታ
ቅርጺ ፍቕሪ እዩ።” - ሬኖልድ ኔቡር
“እቕረ ምባል ስምዒት ዘይኮነ፡ መብጽዓ
እዩ። ንሰባት እቕረ ክትብለሎም እንከለኻ፡
ብሕሉፍ ጌጋኦም ዳግማይ ከይትቐጽዖም
ኢኻ ቃል ትኣትወሎም ዘለኻ።”
ቮልቴር
ህይወት ከቶ ኣይተዳሉን እያ። ኣብዚ
ግዜ’ዚ መትከል ህይወት ኣብ ውሽጥኻ
ይውሕዝ ኣሎ። ህይወት ቅድወት፡ ሰላም፡
ጽባቐን ባህታን ክትህበካ ወርትግ ድልውቲ
እያ። እዚ ዝንባለ (tendency)፡ ናብራ
ተባሂሉ ይፍለጥ።
ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዝውሕዝ ህይወት፡
ኣብ ኣእምሮኻ መሰናኽል ኣይተቐምጠሉ።
ስምዒታዊ ምዕፋን ኣብ ትሕተ ዉኖኻ
እንተ በጺሑ፡ ኵሉ ኣሉታዊ ኵነታት
ከዕለቕልቐካ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ።
ህይወት በቲ ኣብ ዓለም ዝርአ ዕግርግር
ወይ ጓሂ ተሓታቲት ኣይኮነትን። ኣሉታውን
ኣዕናውን
ኣተሓሳስባና እዩ፡ ንዅሉ
ጸበባታት ስሒቡ ዘምጽኣልና። ምእንቲ’ዚ፡
ንህይወት ወይ ግዜ ጠንቂ ሕማምካ ወይ
ጸገምካ ክትወስዶ ኣይግባእን።
ገለ ሰባት ንፈጣሪኦም እናማረሩ፡ ህይወት
ኣብ ውሽጦም ብዝግባእ ከይውሕዝ፡ ኣብ
ኣእምሮኦም መሰናኽል የቐምጡ። ነቲ
ዘለዎም ቃንዛ፡ ሞት ፈታዊኦም፡ ውልቃዊ
ትራጀዲኦምን ሓደጋኦምን ብዅሉ
ጠቕሊሎም ንፈጣሪኦም ይወቕሱ።
ይወኣዮም ንዅሉ ስቅያቶም ንፈጣሪኦም
ከሰክምዎ ይጓየዩ።
ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ኣረኣእያ ዘለዎም
ሰባት፡ ካብ ትሕተ ዉኖኦም ብእኡ ንብኡ
ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ይስዕቦም። እዞም
ሰባት ንገዛእ ርእሶም ይቐጽዑ ምህላዎም ከቶ
ኣይፈልጡን እዮም። ነቲ ሓቂ ቋሕ ኢሎም
ክርእይዎ ድፍረት ከጥርዩ ይግባእ።
ካብ ምዅናን፡ ቅሬታን ሕርቃንን ኣንጻር
ዝኾነ ሰብ ወይ ሓይሊ ክሕየቡ ይግባእ።
እንተ ዘይኮይኑ ናብ ጥዕና፡ ሓጐስ ወይ
ፈጠራዊ ንጥፈት ክምርሹ ከቶ ኣይክእሉን
እዮም። እዞም ሰባት ንኣእምሮኦምን
ልቦምን ፍቕሪ ክመልእዎም ኣለዎም።
ከምኡ ምስ ዝገብሩ ትሕተ ዉኖኦም ነቶም
ዝሓልዩሎም፡ ዝመርሕዎምን ዘሐይልዎምን
ሰባት ይስሕበሎም።
ከይፈለጥካ ንኣጻብዕትኻ ምስ እትሓርዳ፡
ህይወት እቕረ ትብለልካ እያ። እቲ ኣብ
ውሽጥኻ ዝርከብ ደረት ኣልቦ ትሕተ
ዉኖኻ፡ ንእለቱ ንምጽጋን እታ ኣጻብዕትኻ
ስጕምቲ ይወስድ። ሓደስቲ ዋህዮታት
ኣብቲ እተሓርደ ኣጻብዕትኻ ድንድል
ይፈጥሩ። እተበከለ (tainted) መግቢ እንተ
በሊዕካ፡ ህይወት እቕረ ትብለልካ እያ።
መታን ክትዕቅበካ ተምላስ ከም ዝመጽኣካ
ትገብረካ’ሞ፡ እቲ ስሚ ምስኡ ይትፈኣልካ።
ኣእዳውካ ሓዊ እንተ ተቓጺልካ፡
‘መትከል-ህይወት’ (life-principle) ሓድሽ
ቈርበትን ዋህዮን ትትከኣልካ። ህይወት
ኣንጻርካ ቂምታ ኣይትሕዝን እያ። ወርትግ
እቕረ ምስ በለትልካ እያ። ጥዕና፡ ስኒት፡
ክእለትን ሰላምን ንኽትረክብ ህይወት ከቶ
ኣይትበቀልካን እያ።
ካባኻ ዝድለ ምስ ተፈጥሮ፡ ብሓሳብ
ምስናይ ጥራይ እዩ። ብኣሉታውያን፡ ጐዳእቲ
ዝኽርታት፡ መረረን ሕማቕ ትምኒትን እንተ
ተጐቢእካ፡ መትከል ህይወት ኣብ ውሽጥኻ
ብናጻ ዑደት ከየካይድ ተገቲኡ ይተርፍ።

ሓደ ሰብኣይ ወርትግ ክሳብ ለይቲ
ሰዓት ክልተ ይሰርሕ ነይሩ። ንብዓልቲ
ቤቱን ክልተ ደቁን ዋላ ሓንቲ ኣቓልቦ
ኣይገብረሎምን። ኵሉ ሻብ ኣብ ዕዮኡ ምስ
ተጸምደ እዩ። ወርትግ ክሳብ ክንዮ ፍርቂ
ለይቲ ስለ ዝሰርሕ፡ ሰባት ዘድንቕዎ ዘለዉ
ይመስሎ ነይሩ።
እዚ ሰብኣይ ጽቕጠት ደሙ ልዕሊ
ክልተ ሚእቲ ምስ ዓረገ ሰንቢዱ። ማእለያ
ዘይብሎም ቅሬታታት ከስምዕ ጀሚሩ።
ከይተፈለጦ ንገዛእ ርእሱ ከም ሕሱም
ቀጺዕዋ እዩ። ንደቁ ምሉእ ብምሉእ ዕሽሽ
ኢልዎም። ንቡር ሰብኣይ ከምዚ ኣይገብርን
እዩ። ንቡር ሰብኣይ ኣብ ደቁን ምዕባለኦምን
ግዱስ እዩ። ንቡር ሰብኣይ ንብዓልቲ ቤቱ
ካብ ዓለሙ ዕሽሽ ኣይብላን እዩ።
እዚ ሰብኣይ ንምኽሪ ናብ ሊቕ ስነ
ልቦና ዶክተር ጆሴፍ መርፊ ምስ ቀረበ፡
“ብውሽጥኻ ገለ ነገር ይበልዓካ ኣሎ።
ከምኡ እንተ ዘይከውን፡ ከምዚ ዓይነት
ተግባር ኣይምፈጸምካን። ንገዛእ ርእስኻ
ምሒር ትቐጽዓ ኣለኻ። ንገዛእ ርእስኻ
እቕረ ምባል ግድን ክትመሃሮ ኣለካ።”
ኢልዎ።
ወዮ ሰብኣይ፡ “ኣምላኽ እኮ እዩ ዝቐጽዓኒ
ዘሎ።” እናበለ ኣስተማሲሉ።
እቲ ሊቕ ስነ ልቦና፡ “ኣምላኽ ኣይኮነን
ዝቐጽዓካ ዘሎ፡ ንስኻ ግዳ ንገዛእ ርእስኻ
ከም ሕሱም ትቐጽዓ ኣለኻ።” ብምባል
ኣብሪሁሉ።
ንሕጊ ህይወት ብግቡእ እንተ
ዘይተጠቒምካሉ፡ ብእኡ መጠን ትጕዳእ።
ኣብ እተላሕጸጸ ኳሬንቲ ብኢድካ እንተ
ሒዝካ፡ ጠልጠል ከም እትብል ርዱእ’ዩ።
ሓይሊ ተፈጥሮ እከይ ኣይኮነን። እቲ
እንገብሮ ኣጠቓቕማ’ዩ እከይ ወይ ሰናይ
ዝገብሮ።
ኤለክትሪ-ሲቲ ሕማቕ ኣይኮነን።
ኣጠቓቕማ’ዩ ዝውስኖ። ገዛና ንኸነብርሃሉ
ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ንዕንወት
ክንጥቀመሉ እንተ ወሲንና እውን፡
መዳርግቲ የብሉን። እቲ እንኮ ሓጥያት፡
ሕጊ ዘይምፍላጥ እዩ። ነቲ ሕጊ ዘይምፍላጥ
ድማ፡ መቕጻዕቲ የስዕበልና።
ንመትከል ስነ ቐመም (chemistry)
ብግቡእ እንተ ዘይተጠቒምካሉ፡ ነቲ ቤት
ጽሕፈት ወይ ፋብሪካ ከተዕንዎ ትኽእል።
ንመንደቕ ብጕስጢ እንተ ተሳሂልካዮ፡ ግንቦ
ኢድካ ክደሚ ግድን እዩ። እቲ መንደቕ
ብጕስጢ ንኽውቃዕ ኣይኮነን ተነዲቑ።
ዕላማ እቲ መንደቕ ንዓኻ ንምዕቋብ
እተሃንጸ’ዩ።
ፈጣሪ ንዝኾነ ሰብ ከም ዘይቀጽዕ ወይ
ከም ዘይኵንን፡ ወዮ ሰብኣይ ተገንዚቡ።
ኵሉ ዘጋጠሞ ጸገም ብሰሪ ኣሉታውን
ኣዕናውን ኣተሓሳስባኡ ምዃኑ ተሰቍርዎ።
ሓደ መዓልቲ ንሓዉ ኣታሊልዎ ነይሩ።
ሓዉ ሕጂ ብህይወት የለን። ብሰሪ’ዚ፡ እቲ
ሰብኣይ ብቕሬታን ጣዕሳን ይሕመስ ኣሎ።
“ሕጂ ሓውኻ ብህይወት እንተ
ዝህሉ መታለልካዮዶ?” ዶክተር ጆሴፍ
ሓቲትዎ።
“ኣይፋለይን።” መሊስሉ።
“ኣብቲ ግዜ እቲ ንሓውኻ ከተታልሎ
ርትዓዊ ኮይኑዶ ይስመዓካ ነይሩ?”
“ከመይ ደኣ!”
“ሕጂ ግዳ ከምኡ ኣይትገብርን ኢኻ
ምሽ?”
“ብርግጽ። ካልኦት ብኸመይ ክነብሩ

ከም ዘለዎም ከማን እሕግዞም ኣለኹ።”
“ኣብዚ ግዜ ዓቢ ርድኢትን ርትዕን ኣለካ።
እቕረ ክንብል እንከለና፡ ፈለማ ንገዛእ ርእስና
እቕረ ክንብል ከም ዘለና ዘይምዝንጋዕ።
እቕረ ምባል ማለት ንኣተሓሳስባኻ ምስ
ሕጊ ቅድወት ምጥማር እዩ። ርእሰ-ኩነኔ
(self condemnation) ማለት ሲኦል
(ክድምናን ቀይድን) እዩ። እቕረ ምባል
ማለት ገነት (ቅድወትን ሰላምን) እዩ።”
ብምባል ዝያዳ ርእይቶኡ ገሊጽሉ።
ጽዕነት ቅሬታኡን ርእሰ-ኩነኔኡን ካብ
ኣእምሮኡ ተራጊፍሉ። ምሉእ ፍወሳ
ዓሲልዎ። ዶክተር ንጽቕጠት ደሙ
መዚንዎ። ንቡር ኮይኑ ጸኒሕዎ። በቃ-በቃ
ወዮ ሰብኣይ ሓውዩ።
ሓደ ኤውሮጳዊ ኣብ ሓንቲ ሰራም
መዓልቲ ንሓዉ ቐዚፍዎ። ከም ሳዕቤኑ፡
ከቢድ ስነ ኣእምሮኣዊ ጸገም ኣናዊጽዎ።
ፈጣሪ እቲ ዝኸበደ መቕጻዕቲ ክብይነሉ
ካብ ምምናይ ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን።
ጠንቂ እቲ ቕትለት፡ ሓዉ ምስ ብዓልቲ
ቤቱ ከም ዝባዕለገ ብጭቡጥ ምስ ፈለጠ’ዩ።
ብእኡ ንብኡ፡ ሽጉጥ ካብ ሽምጡ መሺቱ፡
ንሓዉ ብዘይ ንሕስያ ተኲሱ ንሓዋሩ
ኣቃቢጽዎ።
ወዮ ገበነኛ ፍርዱ ወዲኡ ካብ ቤት
ማእሰርቲ ምስ ተለቐቐ፡ ንሓንቲ ኣሜሪካዊት
ተመርዕዩ ሰለስተ ምጭዋት ቈልዑ ወሊዱ።
ንገዛእ ርእሱ ኮይኑ፡ ንብዙሓት ካልኦት ሰባት
ናብ ምሕጋዝ ተሰጋጊሩ። ምሉእ ብምሉእ
ተቐይሩ ክበሃል ይከኣል።
እዚ ሰብኣይ ብኣካል ይኹን ብኣእምሮ
ምስቲ ንሓዉ ዝቐተለ ሓደ እዮም
ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። እቲ ምንታይሲ፡
ሊቃውንቲ ከም ዘረድኡና ኣብ ነፍሲ ወከፍ
ዓሰርተ ሓደ ወርሒ፡ ኵሎም ኣብ ኣካላትና
ዝርከቡ ዋህዮታት ምሉእ ብምሉእ እዮም
ዝቕየሩ።
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ብኣእምሮ ይኹን
ብመንፈስ ንሱ ሓድሽ ሰብ እዩ ኾይኑ።
እዚ ሰብ ሕጂ ብፍቕርን ሰናይ ድሌትን፡
ብሰብኣውነት እተመልአ ኮይኑ’ሎ። እቲ
ገበን ዝፈጸመ ‘ብሉይ’ ሰብኣይ፡ ብኣካልን
ብመንፈስን ሞይቱ እዩ። እዚ ሕጂ
ብህይወቱ ዘሎ ግዳ ንጹህ እዩ።
ሓንቲ መምህር ኣብ ቤት ትምህርቲ
መደረ ኣስሚዓ። ብሰሪ መደረኣ ካብ ሓንቲ
መሳርሕታ ነቐፌታ ስዒብዋ። “መደረኺ
ምሒር ታህዋኽ ነይርዎ። ንገለ ካብ
ቃላትኪ ትውሕጥዮም ስለ ዝነበርኪ፡
ክንሰምዓኪ ኣይከኣልናን። ኣዘራርባኺ
(diction) ድኹም ነይሩ። …” ብምባል
ገሊጻትላ።
ከም ሳዕቤኑ፡ ወያ እተነቕፈት መምህር
ወንጪራ። ኣብ ልዕሊ ነቓፊታ ዓሚቝ
ቅሬታ ኣሕዲራ። ጸኒሓ ግዳ፡ እቲ ዝቐረበላ

ነቐፌታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዘይኮነ
ተሰቊርዋ። ከም ውጽኢቱ፡ ብመሰረት
እቲ ዝቐረበላ ነቐፌታ መደረኣ ኣብ
ምምሕያሽ ተጸሚዳ።
እቲ ቐዳማይ ዝወሰደቶ ስጕምቲ፡ ኣብ
ኮሌጅ ኣትያ ብዛዕባ መደረ ምጽናዕ
እዩ። ነታ ዝነቐፈታ መሳርሕታ ድልዱል
ደብዳበ ጽሒፋ፡ ካብ ልባ ዝመንጨወ
ምስጋና ኣቕሪባትላ።
ኣብ ልዕሌኻ ዝዘነበ ነቐፌታ መሰረት
ኣልቦን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ክኸውን
ይኽእል እዩ። እቲ ካባኻ ዝድለ ሚዛንካ
ምሕላው እዩ። ገለ ሰባት ብቕድመ-ፍርዲ
(prejudice) ዓይኖም ዝዓወሩ እዮም።
ነዚኦም ኣቐዲምካ ክትነቕሓሎም ግርም
እዩ።
ኵሉ ሻብ ቦቕባቚ ወይ ርህሩህ ኩን። ዋላ
ነቶም ብቕሬታ ተላዕጢጦም ደይመደይ
ኢሎም ከዕንዉኻ ዝህቅኑ ሰባት - ሰላም፡
ቅድወትን ንቕሓትን ተመነየሎም። ጎይታ
ሓሳባትካ፡ ግብረ መልስኻን ስምዒትካን
ምዃንካ እንተ ፈሊጥካ፡ ከቶ ክትጕዳእ
ኣይትኽእልን ኢኻ። ስምዒታት ደድሕሪ
ሓሳባት እዮም ዝስዕቡ። ንዓኻ ድማ
ንዅሎም ዝርብሹኻን
ዘሕርቑኻን
ሓሳባት ናይ ምንጻግ ሓይሊ ኣለካ።
ሓንቲ መርዓት ቃል ኪዳን እትኣስረሉ
ዕለት ምስ ኣኸለ፡ ኣንጊሃ ተንሲኣ። ኵሉ
ምድላዋታ ወዲኣ፡ መርዓዊ ንኽመጽኣ
ክትጽበ ጀሚራ። መርዓዊ ምስ ደንጎያ
ግዳ፡ ክትሻቐል ጀሚራ። ኣብ መወዳእታ
ደይ መደይ ኢሉ ከም እተሰወረ ተነጊርዋ።
ብብኽያት ተነኽኒኻ ክትመውት ደልያ።
ኣይሂ ንብዓት መፍትሒ ጸገም ከም
ዘይኮነ ምስ ተገንዘበት፡ ንገዛእ ርእሳ ኣብ
ምጽንናዕ ተጸሚዳ። እቲ መርዓዊ ዝገበሮ
ጥልመት፡ መጸበቒኣ ክኸውን ከም
ዝኽእል ኣሚና። ንዕኡ’ውን፡ ሕማቕ
ኣይተመነየትሉን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ፡
ኣብ ዘለዎ ጽቡቕ ንኽህሉ ናብ ፈጣሪኣ
ጸልያትሉ።
ንገለ ደቀንስትዮ እዚ ድቦላ እንተ
ዝወድቀን፡ ብርግጽ ምፍጣረን ክሳብ
ዝጸልኣ ምኾና። ነቲ ጠላም መርዓዊ፡
ኣድጊ ዘይትስከሞ መርገም መዝነባሉ።
ስምዒተን ምሒር ምተጎድኣ። ክሳብ ኣብ
ሕክምና ዝዕቆባ ምኾና።
ዘይሓሰብናዮ ጸገም ኣብ ዘጓንፈና፡
ንደረት ኣልቦ ብልሕና ምስ ትሕተ ዉኖና
ነራኽቦ። እቲ ዝወሃበና መልሲ ካብ ልብና
ንእመኖ። እወ እምነትና ልክዕ ከምቲ
ኣብ ግዜ ህጻንነትና ኣዴና ኣብ ሕቕፎኣ
ክትገብረና እንከላ ዝስመዓና ውሕስነት
ወይ እምነት ይኹን። ካብኡ ድንብርጽ
ዘይብለና (poise) ሰባት ክንከውን ኢና።
ኣእምሮኣውን ስምዒታውን ጥዕና ኸኣ

ይዓስለና።
ሓንቲ ጓል 22 ዓመት መንእሰይ
ብወላዲታ ዝወሃባ ዝነበረ ማዕዳ ኣብ
መዋጥር ሸሚምዋ። “ምስዕሳዕ ሓጥያት
እዩ። ኵሕለ ምሕሊ ምጥቃም ሓጥያት
እዩ። ምሕንባስ ሓጥያት እዩ። ምስ ደቂ
ተባዕትዮ ምዕላል ሓጥያት እዩ። ነዚ
ዝብለኪ ዘለኹ እንተ ጥሒስክዮ፡ ንሓዋሩ
ኣብ ሲኦል ብሓዊ ክትቃጸሊ ኢኺ።”
እናበለት ወርትግ ተፈራርሓ ነይራ።
ምስክነይቲ መንእሰይ ንገለ ካብቲ
ኣዲኣ ዝመኸረታ፡ ብልዕሊ ዓቕማ ዝኾነ
ምኽንያት ትጥሕሶ። ብእኡ ንብኡ ናብ
ጣዕሳን ንገዛእ ርእሳ ናብ ምቕጻዕን ትጓየይ።
ብኸምዚ እናተሳቐየት ነዊሕ ቀጺላ።
ኣብ መጠረሽታ ግዳ፡ ብኸመይ ንገዛእ
ርእሳ እቕረ ከም እትብለላ ክትመሃር
ጀሚራ። እቕረ ምባል ማለት ምሃብ እዩ።
ነቶም ኵሎም ግጕያት እምነታት ቶባ
ኢላ ኣቋሪጻቶም። ኣብ ሓቀኛ ህይወት
ክትነብርን ከተስተማቕርን ጀሚራ። ነቲ
ኣብ ገዛእ ርእሳ ዝነበራ ስእሊ ኣስፊሓቶ።
ምስ ደቂ ስራሓ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ
ከተዕልል
እንከላ፡ ከቢድ ሓጥያት
ዝፈጸመት ይመስላ ነይሩ። ፈጣሪኣ
እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ከም ዝብይነላ
ከተሰላስል እንከላ ድማ፡ ምሒር ትስቀቕ
ነይራ። “ገለ መሳርሕተይ ንፍቕርን
መርዓን ክሓቱኒ እንከለዉ፡ ዓይነይ
ከይሓሰኹ ነጺገዮም። እቲ ምንታይሲ፡
ፍቕሪ ጌጋ ምዃኑ’የ ተማዒደ።” ብምባል
ዝኽራ ንሊቕ ስነ ልቦና ኣካፊላ።
ሕልናኣ ብኸምኡ’ዩ ተቓንዩ። ክትዛረብ
እንከላ ወይ መልሲ ክትህብ እንከላ፡ ካብ
ሕልናኣ ከይትፍንተት ምሒር ተሸቑሪራ።
ንኣስታት ዓሰርተ ሳምንቲ፡ ኣብ ሰሙን
ሓንሳብ ናብ ሊቕ ስነ ልቦና ተመላሊሳ።
እቲ ሊቕ ብዛዕባ ተግባራት ዉኖን ትሕተ
ዉኖን ኣዳቒቑ ምሂርዋ።
ወያ መንእሰይ ቀስ ብቐስ ኣእምሮኣ
ክሳብ ክንደይ ብጌጋ ከም እተበከለ
ተገንዚባ። ኣእምሮኣ ክሳብ ክንድኡ
ምዕንዛዙ (mesmerized)፡ ጋን ኮይንዋ።
ኣዲኣ ካብ ማሪታዊ እምነት ተበጊሳ
ኣብ ልዕሊኣ ዝሃበቶ ግጕይ ምኽሪ
ኣተሓሳሲብዋ። ደሓር ግዳ፡ ነታ ጭንቕቲ
ኣዲኣ ከይትቕየመላ ተጠንቂቓ። ካብቲ
ግጕይ ዓንኬል ወጺኣ ናብ ቅኑዕ መንገዲ
ዘሊላ። ህይወታ ልሙጽን ምቹእን
ኮይኑላ።
ዘጸብቐላ ክዳን ክትለብስ ካብ ምስካፍ
ኣቋሪጻቶ። ጸጕሪ ርእሳ ኣብ ቃሕ ዝበላ
ግዜ ትምሸጦ። ፍቓድ መምርሒ ማኪና
ብዓወት ሓሊፋ። ምሕንባስን ስፖርታዊ
ምንቅስቓስን ተማሂራ።
ንትሕተ ዉኖኣ ንዓኣ ዝኸውን ቃሕ
ዝብላ ብዓል ሓዳር ክስሕበላ ዕዮ ገዛ ሂባቶ።
ኣብ ሓጺር ግዜ ምስ ዝተላለየቶ መንእሰይ፡
ኣዝዩ ባህ ዘብል ሓዳር መስሪታ ትነብር
ኣላ። ፈጣሪኣ ዝተመነየቶ ኣይከልኣን።
ኵሉ ሕሰማ ነበረያ ነበረ ኮይኑ። ልዕሊ
ዅሉ ዝመለኸቶ ድማ፡ ብኸመይ ገዛእ
ርእስኻ እቕረ ትብል’ዩ።

“ድዅም ሰብ እቕረ ክብል ኣይክእልን
እዩ። እቕረ ምባል መለለዪ ሓያላት እዩ።”
- ሞሃንዳስ ጋንዲ
“ቂምታ ምሓዝ እቲ ዝኸፍአ
ገዛእ ርእስኻ እተዕንወሉ እዩ።” በርኒ
ዚልበርገልድ

ይቕጽል….

ሓዳስ

ኤርትራ
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ቋንቋ ሃብቲ’ዩ…!
መጽናዕታዊ ሓተታ (Review Essay)
ፍስሃየ ኪዳነ (ወዲ ፖሊስ፤ ሚኒስትሪ ትምህርቲ)
ኣማረ ወልደስላሰ

ሻውዓይ ክፋል
፱) ቃላት ግጥመ-ፊደላት፤
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ፈለምቲ ፊደላት
ዝተፈላለዩ ቓላት ተመርኲስካ’ውን፡ ቃላት
ግጥመ-ፊደላት (acronyms) ብምጥባቕ፡
ኪውለዱ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት፡ ኣብ
ቋንቋ እንግሊዝኛ NATO፡ UNESCO፡
NASA፡ CD (Compact Disc)፡ radar
(radio detecting and ranging) ወዘተ
ኻብ ፍሉጣት ቃላት ግጥመ-ፊደላት
እዮም፣ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ’ውን፡ ከም
ማትኣ (ማሕበር ትያትር ኣስመራ)፡ ሃምሰት፡
ሃማደኤ፡ ሃማሞስ፡ መውል (መደብ ውህለላን
ልቓሕን) ወዘተ ኪጥቀሱ ይኽእሉ።
እምብኣር፡ ብመንገዲ’ዞም ዝተጠቕሱ
ሜላታት፡ ንዕቤት ሓደ ቛንቋ ኺጸዓር
ይክኣል’ዩ። ይዅን’ምበር፡ ብዝዀነ ኣገባብን
መልክዕን ዚሕወሱ ቓላት ብሰዋስው
ኪግርሑ ይግባእ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡
ካብ ካልኦት ቋንቋታት ዚውረሱ ቓላት፡
‘ብረባሕታታት ስልቲ ይዅን ብኣዕማድ
(Conjugations)’ ብምምስራሕ፡ ዋንነት
ኪለብሱ ተመራጺ’ዩ። ንኣብነት፡ ‘ምህማሽ’
ዚብል ቃል ካብ ቋንቋ ዓረብ (ምንጪቛንቋ) ኪረዓም እንተ ተመሪጹ፡ ብውሑዱ፡
ናብ ‘ኣተሃምሻ፡ ህመሻ፡ ሃማሺ፡ ህሙሽ፡
ሃመሸ፡ ተሃመሸ፡ መሀመሺ፡’ ዚብሉ ሰዋስዋዊ
ረባሕታታት (ስም፡ ግሲ፡ ቅጽል…)
ብምጭጫፍ፡ ኣካል መዝገበ-ቓላት ሸቶቛንቋ ኪዀኑ ይኽእሉ።
ብሓፈሻ፡ ብዙሓት ቋንቋታት ዓለም፡
ካብ ካልኦት ቋንቋታት ቃላት ኪወርሱን
ከውርሱን ባህርያዊ ተርእዮ’ዩ። ምኽንያቱ፡
ኵሎም ቋንቋታት ደቂ-ሰብ ቃላት ኪፈጥሩ
ይዅን ከቝሙ ዕቝር ዓቕሚ ኣሎዎም።
መብዛሕትኡ እዋን፡ ካብዞም ዝተጠቕሱ
መስርሓት ዕቤት ቃላት፡ ብፍላይ እቶም
ክልተ (ምምንጫውን ስግረ-ምውሳብን)
ልሙዳት መስርሓት ምምዕባል ቃላት
ምዃኖም ይእመነሎም።
1) መሳልል ስነ-መጽናዕቲ ትንሳኤ
ቛንቋ፤
ብዝተኻእለ መጠን፡ ምዕባለ ቛንቋ
ወዲ-ሰብ ወትሩ ንቕድሚት ገጹ ኺስጕም
ኣሎዎ። ብጕንዱ፡ ምዕባለ ይዅን
ዘመናውነት ቋንቋ ኺብርኽ እንተ ዀይኑ
ድማ፡ ፈለማ፡ ኣብ ጽሑፍ ንኺሰፍር፡
ድርኺት ኪረክብ ይግባእ። ብቐንዱ
ኸኣ፡ ካብ ዓንተቦኡ ኣብ ምዕባለ ቛንቋ
ዚግደሱ ተመራመርቲ ኺፈርዩ ኣሎዎም።
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ትካላት ምርምር ኪህሉዋን
ክተባብዓን’ውን ኣይጽላእን። ብሓፈሻ፡ ኣብ
ምዕባለ ሓደ ቛንቋ ኺስገር ዘይግባኦ ድምር
ወፍሪታት ይዅን ጻዕርታት ልዑል ኣድህቦ
ይሓትት ምዃኑ ኺዝንጋዕ የብሉን።
ብዓቢኡ፡ ቀንዲ ረቛሒታት መሳልል ወይ
መምዘኒታት ምዕባለ ሓደ ቛንቋ ድማ፡
ብንጹር ኪልለዩ ይግባእ።
ብሓፈሻ ድማ፡ ዝዀነ ቛንቋ፡ ኣውራ
ኣብ ስነ-ድምጺ ፊደላትን ቓላትን፡ ስነቕርጺ ቓላት፡ ስነ-ህንጻ ምሉኣት-ሓሳባት፡
ስነ-ትርጕም ምሉኣት-ሓሳባት እንተላይ ኣብ
ስነ-ትርጕም ስቱር ምስጢር መልእኽቲ
ተመርኵሱ ብዚካየድ ምርምር፡ መሳልል
ዕቤቱ ይዅን ምዕባለኡ ኺምዘን ይኽእል።
ብዓቢኡ፡ ብፍላይ ኣብ ክፍልታት ዘረባ
ወይ ሰዋስው ስነ-ምግባር ተመርኲሱ

ኺምዘን’ውን፡ ዘይስገር ረቛሒ ምዃኑ
ኺዝለል ኣይክእልን። በዚ መንጽር፡
ብውሑዱ፡ ነቶም ንመጽናዕቲ ቛንቋ
ዚድርኹ ዘይስገሩ ኣገደስቲ መምዘኒታት
መሳልል ቋንቋ ሕልፍ-ሕልፍ ኢልካ
ምድህሳሶም ከኣ፡ ተመራጺ ይመስል፤
4.1 ስነ-ድምጺ፤
ኣብ ቋንቋ፡ ብዛዕባ ስርዓትን ኣገባብን
ድምጺታት ዘረባ ዘጽንዕ ስነ-ፍልጠት ስነድምጺ ሰብ (Phonology) ይብሃል።
ድምጺ (phonetics) ድማ፡ ንዓይነት ህላወ
ድምጺ ይዅን ኣፈጣጥራኡ ኽሳብ
ንኣረዳድኣኡ ዚግደስ ዓውዲ’ዩ። ብኻልእ
መዳይ፡ ስነ-ድምጺ፡ ንስርዓተ-ድምጺ

ይዅኑ ኻልኦት’ውን፡ ካብኣ ዳርጋ ብዙሕ
ኣይርሕቁን። በዚ መሰረት፡ ፊደላት
ትግርኛ ከከም ድምጺታቶም ብሓሙሽተ
መልክዓት ክትንተኑ ይኽእሉ፤
ሀ) ጐረሮኣውያን፤ ብሱር ልሳንን ብኣፍ
ጐረሮን ዚድመጹ እዮም። ንኣብነት “ሀ”፣
“ሐ”፣ “አ”፣ “ዐ” ጐረሮኣውያን ፊደላት
እዮም።
ለ) ትንሓጋውያን፤ ብማእከል ልሳንን
ትንሓግን ዚድመጹ እዮም። ንኣብነት ከም
“ሸ”፣ “ቀ”፣ “ቐ”፣ “ቈ”፣ “ቘ”፣ “ቸ”፣ “ኘ”፣
“ከ”፣ “ኸ”፣ “ኰ”፣ “ዀ”፣ “ዠ”፣ “ጀ”፣
“የ”፣ “ገ”፣ “ጐ”፣ “ጨ” ይርከቡዎም።
ሐ) ማእከላውያን፤ ብልሳንን ኣብ መንጎ
ትንሓግን ኣስናንን እናሃረምካ ዚድመጹ
እዮም። ንኣብነት ከም “ለ”፣ “ረ”፣ “ነ”
ይርከቡ።

ዚውስኑ ክልሰ-ሓሳባትን መትከላትን
ይሓቍፍ። ስለዚ፡ ቋንቋ ኻብ ድምጺ
ስለ ዚብገስ፡ ኵነታት ድምጺታት ምጽናዕ
ኣገዳሲ ዀይኑ ንረኽቦ።
ብሱሩ፡ ድምጽታት ዘረባ ኻብ ሳንቡእ
ብዚወጽእ ኣየር ይፍጠሩ። ድምጽታት፡
ብሰንኪ
ኣገባብ
ኣመሰራርሓኦም
ነንሕድሕዶም ኪፈላለዩ ይኽእሉ። ብኻልእ
ቓላት፡ ድምጺታትን ኣብ መንጎኦም
ዘፍቅዱዎ ምትሕንፋጻትን (Sounds
and Combinations) ካብ ዚህቡዎ
ውጽኢት፡ ትርጒም ዘሎዎም ድምጺታት
ቃላት ኪምስርሑ ይኽእሉ። ንኣብነት፡
‘ደርብዩ’ ምስ ‘ዩብደር፣ ‘ከኒቡ’ ምስ ‘ቡኒከ፣’
‘መከተ’ ምስ ‘ተመከ’…ብምንጽጻር፡
ምስትምቓር ይክኣል’ዩ፤ ካብዚ፡ ብፍላይ
ዳሕረዎት ዝተዛመዱ ባእታታት ድምጺ
(phonemes)፡ ዋላ’ኳ ብዓቐንን ዓይነትን
ዚመሳሰሉ ድምጺታት እንተ ዀኑ፡ ብግብሪ
ግን፡ ምልኣት ትርጒም ቃላት ኪህቡ
ዚኽእሉ ኣይኰኑን። በዚ መንጽር’ዚ፡
ድምጺ ትግርኛ’ውን፡ ብነጥብን ብኣገባብ
ምስራሐኡን ኪፈላለ ግድን ይኸውን።
እምብኣር፡ ዓይነታት ድምጺታት ፊደላት
ትግርኛ’ውን፡ ምስ ዝምድና ዝፈጥሩዎም
ህዋሳት ተተሓሒዞም ክትንተኑ ይኽእሉ
ምዃኖም፡ መጽናዕትታት ይሕብሩ።
ኣባ ያቆብ ገብረእየሱስ (ሔቦ) ብ1951
ዓ.ም.ፈ. ዝጸሓፉዋ ኻብተን ቀዳሞት
መጻሕፍቲ ሰዋስው፡ ንኣደማምጻ ፊደላት
ትግርኛ ኣብ ሓሙሽተ ኽፋላት (2፤16)
ትመቕሎም።
ድሕረኣ
ዝተገበሩ
መጽናዕትታት ኣ.ማ.ሓ. (ብ1951/59)

መ) ስኒኣውያን፤ ብልሳንን ብሲንን
ዚድመጹ እዮም። ንኣብነት ከም “ሰ”፣
“ዘ”፣ “ደ”፣ “ጠ”፣ “ጸ” ይርከቡ።
ሰ) ከንፈራውያን፤ ብኸንፈር ምስ ስኒ
ወይ ብዘይካኡ ዚድመጹ እዮም። ንኣብነት
ከም “በ”፣ “መ”፣ “ወ”፣ “ጰ”፣ “ፈ”፣ “ፐ”
ዝኣመሰሉ ይርከቡ።
4.2 ስነ-ቕርጺ ቓላት፤
ብኻልእ ገጽ፡ ቅርጺን ኣቃውማን
ቃላት ዘጽንዕ ዓውዲ ቛንቋ ድማ፡ ስነ-ቕርጺ
(Morphology) ይብሃል። ስነ-ቕርጺ ቓላት፡
ኣብ ክልሰ-ሓሳብ ውሽጣዊ ቕርጺ ቓላት
ይምርኰስ። ብኻልእ መንገዲ፡ ኣብ መንጎ
ሕመረት (input) ይዅን ፍረ (output)
ኣቃውማ ቓል ዘሎ ዝምድናታት ከርኢ
ይኽእል።
ብመሰረት ‘ዘመናዊ ሰዋስው ትግርኛ’
ዝኣርእስቱ ብዶክተር ተስፋይ ተወልደ
ዝቐረበ ዓሚቝ መጽናዕቲ (መጽሓፍ)፡
ልሳነ-ትግርኛ’ውን፡ ከም ካልኦት ሴማውያን
ቋንቋታት፡ ኣብ ሱርን ስርዓተ-ቕጥዕን
ዚምርኰስ (2002፣ 2፤53) ኣቃውማ ቓላት
ይሕዝ ምዃኑ ይሕብር። ንኣብነት፡ ሱር፡
ንሕመረት-ትርጒም (lexeme) ሓደ ቓል
ብዘቝሙ እኩባት ተደመጽቲ ፊደላት
(consonants) ይግለጽ። ብኻልእ መዳይ፡
ጕንዲ-ቓል (stem) ዚብሃል ድማ፡ ሱር
ብኣድመጽቲ ፊደላት ኪዕጀብ ከሎ እዩ።
ብኻልእ ቓላት፡ ጕንዲ፡ ቅድመ ወይ
ድሕረ-ጥብቆታት ዚልቀቦ ቕርጺ-ቓል
ምዃኑ ምርዳእ ይክኣል፣ ኣብ ፈኲስን
ዝርጉሕን ክፋላት ኪምቀል’ውን ይኽእል።
ንኣብነት፡ ካብ ‘flt’ ዚብል ሱር-ግሲ ፈለጠ

(felete)፡ ፈሊጡ (felit-u)፡ ይፍለጥ (y-iflet)፡
ምፍላጥ (mi-flat)፡ ፈላጢ (felat-i)…
ዚብሃሉ ብperfective፡ gerandive፡ jussive፡
infinitive፡ agentive ዚጽውዑ ቕርጽታትግሲ ኺውለዱ ይኽእሉ። ብተመሳሳሊ፡
ጕንዲ-ግሲ ‘ፈሊጥ (felit)’ እንተ ዀይኑ፡
ፈሊጠን (felit-en)፡ ፈሊጠናኦም (feliten-om)፡ ፈሊጠሞ (felit-e-mo)…
ዚብሉ ረባሕታታት ትረክብ። እምብኣር፡
ብሰንኪ ኣድመጽቲ ፊደላት (vowles)
‘en’ (‘አን’)’፡’ ‘om’ (‘ኦም’)…ምጽንባሮም
ድማ፡ መልክዓት ግሲ’ውን፡ እናተለዋወጠ
ይቕጽል (ከማሁ)።
ብሓጺሩ፡ ቃላት ሓደ ቛንቋ ብኽልተ
መልክዓት ኪርኣዩ ይኽእሉ፣ ንሳቶም ድማ፤
ክፉታትን ዕጹዋትን ተባሂሎም ይከፋፈሉ።
ንኣብነት፡ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ግሲታት፡ [ኣ]
ስማት፡ ቅጽላት ክፉታት-ክፋል ቋንቋ (ከማሁ)
ኪዀኑ ኸለዉ፡ ዝተረፉ ወገናት-ቃላት
(ሓጋዚ-ግሲ፡ መስተዋደድ፡ መስተጻመር፡
ኣንክሮ) ግን፡ ዕጹዋት-ክፋላት ቃላት’ዮም።
ምኽንያቱ፡ ከም ስም፡ ግሲ፡ ቅጽል ትግርኛ
ዝኣመሰሉ ቓላት፡ ቅድመ ይዅን ድሕረጥብቆታት ብምምላእ፡ ከም ሕመረት
(inputs/bases) ብምዃን፡ ውጽኢቶም
(outputs) ዚኹኑ ኻልእ ቕርጺ ዘሎዎም
ቃላት ንምፍጣር ኪሕግዙ ይኽእሉ’ዮም።
ንኣብነት፡ ካብ ግሲ ‘ጀመረ’፤ ይጀምር፡
ጀሚሩ፡ ጀሚራ፡ ጀምሪ፡ ጀምሩ…፣ ካብ
‘ስም’ (ጽባቐ)፡ ቅጽል (ጽቡቕ) ጸበቐ፡
ምጽባቕ፡ ጽብቕቲ፡ ጽቡቓት…ዚብሉ
‘ተዛመድቲ ቓላት (inflections) ኪምዕብሉ
ዕድል ኪህቡ ይኽእሉ እዮም። ካብዚ፡
ክፉታት-ቃላት፡ ንቝጽሪ፡ ጾታ፡ ግዜ፡ መዳይ፡
መንፈስ ‘ጕንዲ /ሱር’ ግሲታት ዘመልክቱ
ምዃኖም ንርዳእ።
ለቡ፤ ካብ ቀተለ /qetele/ ዚብል ቃል፡
‘qtl’ ዚብል ሱር ትረክብ፤ ኣብ ሱር ዚርከብ
ነፍሲ-ወከፍ ተደማጺ ፊደል (q፡t፡l) ድማ፡
ራዲካል ይጽዋዕ።
4.3 ስነ-ህንጻ ሓረጋትን ምሉኣትሓሳባትን፤
ብጕንዱ፡ ኣብ ቅርጺ ይዅን ኣሰራርዓ
ኣካላት ሓደ መሸከል ምሉእ-ሓሳብ ዘጽንዕ

ዓውደ-ቛንቋ’ውን ኣሎ፤ ስነ-መጽናዕቲ ህንጻ
ምሉኣት-ሓሳባት (syntax) ተባሂሉ ድማ
ይፍለጥ። መጽናዕቲ ስነ-ህንጻ ምሉኣትሓሳባት፡ ልዝበት ይዅን ቅደም-ተኸተል
ኣቀማምጣ ነፍሲ-ወከፍ ባእታ ሓረግ
ኰነ ምሉእ-ሓሳብ መስመራዊ ቕርጺ
ይኽተል ምህላዉ፡ ደቂቕ ትንታነ ከቕርብ
ይፍትን። ብኻልእ ኣቀራርባ፡ ስነ-ፍልጠት
ሓሳባት፡ ኣብ ሕግታትን መደባትን ስርዓተቛንቋ ብምምርኳስ፡ ንኣቃውማን ቅርጽን
ዝተፈላለዩ ሓረጋትን ምሉኣት-ሓሳባትን
ቋንቋ ዚግደስ ዓውዲ’ዩ።
እምብኣር፡
ምሉእ-ሓሳብ
ቋንቋ
ትግርኛ’ውን፡ ከም ዝዀነ ኻልእ ቛንቋ፡
ኣብ በዓል-ቤትን ተሳሓቢን ዚብሃሉ ኽልተ
ቀጥታውያን ኣካላት ተመቒሉ ኺርአ
ይኽእል። ንኣብነት፡ ‘ኣደኻ ክዳውንቲ
ሓጺባ’፡ ካብ ዚብል ምሉእ-ሓሳብ ‘ኣደኻ
(በዓል-ቤት)’፡ ዝተረፉ ሓሳባት ድማ፡ ‘ተሳሓቢ
(ክዳውንቲ)’፡ ግሲ(ሓጺባ) ዀይኖም
ይከፋፈሉ። ብተመሳሳሊ፡ ብመንጽር ሕጊ
ሰዋስው፡ ‘ቅኑዕን ዘይቅኑዕን’ ንዚብሃሉ ካብ
ምትሕንፋጽ ቃላት ዚውለዱ ምሉኣትሓሳባት ንኽትመዝን ዚሕግዝ ቅጥዒ
ምሕደራ ቓላት’ዩ ኺብሃል ይክኣል።
ንኣብነት፡ ‘ንሱ ናብ ዓሰብ ከይዱ፡’ ምስ
‘ከይዱ ናብ ንሱ ዓሰብ’ እንተ ተነጻጺሩ፡
ዳሕረዋይ ምሉእ-ሓሳብ ሕጊ ሰዋስው
ዘይክተል ምዃኑ፡ ካብ ዘይስሩዕ ኣቃውማ
ህንጻ-ቓላቱ ኺፍረድ ይኽእል። ካብዚ
ኸይረሓቕና’ውን፡ ሓደ ምሉእ-ሓሳብ
ኣብ ሓረጋዊ-ስምን ግሳዊ-ስምን ኪምቀል
ይኽእል። ንኣብነት፡ ‘ትማሊ፡ ሓትኖይ ካብ
ስዑዲ መጺኣ፡’ ካብ ዚብል ምሉእ-ሓሳብ
‘ሓትኖይ (ሓረጋዊ-ስም)’፡ ‘ስዑዲ መጺኣ
(ሓረጋዊ-ግሲ)’ ኰይኖም ይትንተኑ።
ሓረጋዊ-ስም ብስም፡ ሓረጋዊ-ግሲ ድማ፡
ብግሲ ይምርሑ። ስለዚ፡ ብሓጺሩ፡ ስነህንጻ ሓረጋት፡ ንቕርጺ ምሉእ-ሓሳብ
ብመንጽር ነፍሲ-ወከፍ መደባት ሰዋስው
(ስም፡ ክንድ-ስም፡ ግሲ፡ ቅጽል፡ ተወሳኽ-ግሲ፡
መስተዋደድ፡ መስተጻመር፡ ቃለ-ኣጋንኖ)
ብምጒላል፡ ንመስመራዊ ኣቃውማ
ኺመዝን ይኽእል።

ሓበሬታ
ኣብዘን ዝቕጽላ ዓምዲታት፡ እዘን ዝስዕባ ትሕዝቶታት ክእንገዳ እየን፦
1. ብኣቶ ፍስሃየ ኪዳነ (ወዲ ፖሊስ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ)፡ ቋንቋ ሃብቲ’ዩ፤ ኣብትሕቲ
ዝብል ኣርእስቲ፡ ኣድማሳውያን ሓቅታት ስነ-ጽሑፍ ቋንቋ ዝዝርዝር ትሕዝቶ
2. መምህር ሳሙኤል ዓንደማርያም፡ ዝለኣኹዎ፡ ‘ተራን ኣገዳስነትን ቋንቋ ኣደ ኣብ
ትምህርቲ’ ዘርእስቱ ትሕዝቶ፡
3. ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ ‘ረባሕታ-ስም ብቍጽሪ፡ ነመዓራሪ’
ዘርእስቱ ትሕዝቶ፡
4. ኣቶ ኣርኣያ ካሳ፡ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፡ ዝለኣኹዎ፡ ‘ምንጻር ሱር-ግሲ ንእሩም
ጽሕፈት ቀላሲ’ ዘርእስቱ ለበዋ፡
5. ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ክዝውተሩ ዘይግብኦምን ዝግብኦምን ቃላት፡ ካብ መጽሓፍ
‘ቃላት ትግርኛ ኣብ ስራሕ፡’ ብየማነብርሃን ግርማጼን፡
6. ኣቶ ሰሚር ሰዒድ፡ ‘ቋንቋታትና ብምትሕንፋጽ እንክዓንዉ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል
ኣርእስቲ ዝለኣኸልና ቍም-ነገር፡
7. መብራህቶም ገብረህይወት፡ ካብ ጋሽ ባርካ ‘ጕሉሓት ብልጫታት ኣጠቓቕማ
ቛንቋ መጽሓፍ ኣሶንያ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝለኣኾ ርእይቶ፡
8. ብመሪ/ ሄኖክ ገብረሚካኤል ዝተላእከ፡ ሳዕቤን መግዛእቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፡
ዘርእስቱ ትሕዝቶ ትሕዝቶ።
9. ብኣቶ ፍስሃየ ኪዳነ (ወዲ ፖሊስ፣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ)፡ እተዳለወ፡ ‘ብድሆታት
ስነ-ጽሕፈት ቋንቋ ትግርኛ’፡ ዘርእስቱ መጽናዕታዊ ሓተታ፡
10. ‘ንሓደ ደሃይ ሓደ ውክልና፡’ ዝሕመረቱ ኣረኣእያ፡
11. ‘ሕቝፊ፡ ኣብ ቋንቋ፡ ኣድማሳዊ ጣቋ፡’ ዝትሕዝቶኡ ዓንቀጽ፡
12. ‘ካእባዊ ሳድስ ይለለ’ባ ሕጂስ፡’ ዘርእስቱ ቍም-ነገር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ታሪኽ

ኤውሮጳ፡
ክርቢት ቀዳማይን ካልኣይን ኲናት ዓለም
ኵርናዕ
ተ
ማ
ሃ
ሮ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ኣብ ታሪኽ ከም እንመሃሮ ዓለም ካብ
ኲናት ኣዕሪፋ ኣይትፈልጥን። እቲ ሓደ
ምስ ሓለፈ ካልእ ይመጽእ። ንዝዀነ ኲናት
ናቱ ጠንቂ ኣለዎ። ኣብ ታሪኽ መግዛኣቲ
ሃገርና ከም እንፈልጦ ንመግዛእቲ ኢጣልያ
ስዒሩ ንሃገርና ዝተቘጻጸረ ሰራዊት ብርጣንያ
እዩ። ብርጣንያን ኢጣልያን ኣብ ኤርትራ
ዝተዋግእሉ፡ ኣካል ካልኣይ ኲናት ዓለም እዩ።
ካብ ቀዳማይ ኲናት ዓለም ክሳብ ዝሑል
ኲናት ዝነበረ ታሪኽ ብሓጺሩ ነዚ ይመስል፥

ቀዳማይ ኲናት ዓለም
ሳላሳን ክልተን ሃገራት (ዝበዝሓ ሃገራት
ኤውሮጳ) ዝተሸመማሉ ቀዳማይ ኵናት
ዓለም፡ ካብ 1914- 1918 ዝተኻየደ ኲናት
እዩ። ኣብዚ ኣርባዕተ ዓመታት ዝወሰደ ዓውደ
ውግኣት፡ ዓሰርተ ሚልዮን ሰባት ሃሊቖም።
“ዓሰርተ ሚልዮን” ተነቢቡ ዝሓልፍ ቍጽሪ
ኣይኰነን። ኣዝዩ ገዚፍ ቍጽሪ እዩ። ኣብ
መጀመርታ “እቲ ዓቢ ውግእ” (the Great
War) ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ።
ኣብ ኤውሮጳ ክልተ ዘይራኸባ ወገናት
ቈይመን። ጀርመንን ኣውስትርያ-ሃንጋሪን
ከም ማእከላይ ሓይሊ፡ ሩስያ፡ ፈረንሳን
እንግሊዝን ከኣ ተላፊነን ካልእ ወገን ሒዘን
ነበራ። ኣሜሪካ’ውን ኣብ 1917 ምስ ልፍንቲ
ሓይሊታት ኪዳን ብምውጋን ናብቲ
ኩናት ተጸንቢራ። ኣሜሪካ እቲ ኲናት ኣብ
ምውድኡ፡ እተን ኣብ ኲናት ዝተሸማ ሃገራት
ምስ ደኸማ፡ ወገናቱ ርእያ’ያ ተጸንቢራቶ።
ዳርጋ ንሓደ ሚእቲ ዓመት፡ ሃገራት
ኤውሮጳ ንሓድሕደን ካብ ምጥቕቓዕ
ተቘጢበን ነበራ። ዝዀነት ሃገር ግን ዝያዳ
ካልኦት ክትሕይል ኣየፍቅዳን እየን። ሓንቲ
ሃገር ዝያዳ ሓዪላ እንተ ተረኺባ እተን
ካልኦት ሰሚረን ከጥቅዓኣ ምዃነን ፍሉጥ

ል
ግድ

ስ

ት

ነበረ። ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣብ ሃገራት
ኤውሮጳ ኣብ መጀመርታ ዕስራ ክፍለ-ዘመን
ተጻራሪ ኣረኣእያታት’ኳ እንተ ነበረ፡ ኲናት
ክፍጠር ዝብል ጥርጣረ ኣይነበሮምን። ገለ
ግን ኣብ ዓቕሚ ሰራዊተን ዝህሉ ምዕባለታት
ናብ ተጻብኦ ከም ዘምርሓንን ኲናት ዘይተርፍ
ምዃኑን ገመቱ።
ናይ ሽዑ መራሒ ጀርመን - ዊልያም
ካልኣይ - ሰራዊቱ ኣብ መሬትን ባሕሪን፡
ከምኡ’ውን ኣብ ኢንዱስትሪ ጀርመን
ዓቕሙ ከደልድልን ከዕብን ጀመረ። ጀርመን
ኣብ ኣፍሪቃ ብማዕዶ ግዝኣታ ከተስፍሕ
ጀመረት። እዚ ምንቅስቓስ ጀርመን ንከም
ሩስያ፡ ፈረንሳን እንግሊዝን መጠንቀቕታ
ነበረ። እዘን ሃገራት ኲናት እንተ ተፈጢሩ
ንሓድሕደን ክተሓጋገዛ ተሰማምዓ።
ኣዉስትርያ-ሃንጋሪ ንብዙሓት ከባቢ ዘጣመረ
ዓቢ ግዝኣት የማናይ ኢድ ጀርመን ኰነት።
ብውሽጢ ውሽጢ ድማ ወጥሪ ክፍጠር
ጀመረ።
ጥቅምቲ 1914
ቀዳማይ ኲናት ዓለም ብሓደ ሰብ
ክለዓል ኢሉ ዝሓሰቦ ሰብ ኣይነበረን።
ሰርብያ ንኣውስትሪያ-ሃንጋሪያዊ ፍራንሲስ
ፈርዲናድ ምስ ቀንጸለቶ፡ ኣውስትሪያ-ሃንጋሪ
ንሰርብያ ክትውሕጣ ሰራዊታ ኣኽተተት።
ሩስያ ንሰርብያ ንምድጋፍ ሓይሊታታ ናብ
ሰርብያ ለኣኸት። ጀርመን’ውን ንሰራዊት
ሩስያ ንምምካን ሰራዊታ ክትልእኽ እንከላ፡
ብኻልእ ወገን ከኣ ናብ ዶብ ፈረንሳ ሰራዊታ
ብምልኣኽ ኣብ ተጠንቀቕ ኣተወት።
ፈረንሳ’ውን ንጀርመን ንምክልኻል ድልውቲ
ነበረት። እቲ ኲናት ብ4 ጥቅምቲ ጀርመን
ንቤልጁም ብዝወረረታ ብዕሊ ተላዒሉ። ነዚ
ወራር ዘይተጻወረቶ ብርጣንያ፡ ኢዳ ሓዊሳ።
ብኻልእ ወገን ሰራዊት ጀርመን ናብ ፈረንሳ

ሪ

ም

ኮ

እዚ ጸወታ ወይ ግድል “ስትሪምኮ” ይብሃል፣ ንሰዶኮ ዝመስል ጸወታ
እዩ፣ እዚ ብግራባርቻክ ዝተባህሉ ስድራ ዝተማህዘ ኰይኑ። ኣብ ክልሰሓሳባት ትርብዒት - ናይ ላቲን ፈላጥ ስነ-ቍጽሪ ሊዮናርዶ ኢለር (18
ክፍለ-ዘመን) ዝተሞርኰሰ እዩ፣
ኣገባብ ኣጸዋውታኡ፦ ኣብዛ ትርእዩዋ ሰደቓ። 6ተ ብ6ተ ዝተሰርዓ
ዓንኬላት ኣለዋ፣ እዘን ዓንኬላ ቍጽሪታት እየን ዝሕዛ፣ ካብ 1 ክሳብ 6
ድማ ይምልኣ፣ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለዉ ቍጽሪታት ንትኹልን ንጋድምን
ልክዕ ከም ሰዱኮ ክድገሙ የብሎምን፣ ኣብቶም ብመስመር ተራኺቦም
ዘለዉ ዓንኬላት’ውን ክድገም የብሉን፣
(መልሲ። ካብ 1 ክሳብ 6 ዘለው ቍጽሪታት ንትኹል። ንጋድምን
ብሕንጻጽ ተታሒዞምን ኣብ ዝርከቡ ዓንኬላት ክድገሙ የብሎምን፣)

ኣጥቀዐ። ጀርመናውያን ንዓወት ከም
ዝተሃወኹ ይህንደዱ ነበሩ። እንተዀነ ሰራዊት
ብርጣንያን ፈረንሳን ከህድእዎ ክኢሎም። ኣብ
መወዳእታ ናይቲ ዓመት እቲ ኲናት ዝሒሉ፡
እቲ ህልኽ ግን ኣብቲ ኣማኢት ኪሎ-ሜተሮ
ዝተዘርግሐ ድፋዕ ዓሚሩ ነበረ። ንሰለስተ
ዓመት ብዘይ ናይ ዝዀነ ወገን መኽሰብ
ኲናት ተኻየደ። ሰራዊት ጀርመን ኣብ
ኤውሮጳ ዝሓየለ ሰራዊት’ዩ ነይሩ። እንተዀነ
ኣብ ክልተ ድፋዓት ብምዕራብ ምስ ፈረንሳ፡
ብምብራቕ ከኣ ምስ ሩስያ ተመቓቒሉ ስለ
ዝነበረ ኣየድመዐን።
ኣብ ቱርኪ ዝነበረ ኢምብራጦርያ - ኦቶማን
ኢምፓየር - ምስ ማእከላይ ሓይሊ ወጊኑ
ኣብ ኲናት ክጽመድ እንከሎ፡ ኢጣልያ ኸኣ
ብኣንጻሩ ምስ ልፍንቲ ሃገራት ተጸንበረት።
ብርጣንያ ንጽልዋ ቱርካውያን ንምጕዳል፡
ኣንጻሩ ዝቃለሱ ኣዕራብ ኣልዓለት። ጃፓን
ኣብ ኤስያ ዝሓየለት ሃገር ዝነበረት ምስ
ልፍንቲ ሃገራት ብምውጋን ኣብ ደሴታት
ፓሲፊክ ዝነበረ ሓይሊ ጀርመን ጸራረገቶ።
ኣብ 1917 ኣብ ሩስያ ሓደ ናይ ኮሚኒስት
ሰውራ ተላዒሉ ምስ ጀርመን ሰላም ገበረ።
ጀርመን ምስ ደቂ-መዝሙራ ማእከላይ
ሓይሊን ናይ ሓደ ወገን ጾር ኣራጊፈን
ክነሰን፡ ኣብቲ ዝተረፈ ክኸስባሉ ኣይከኣላን።
ምኽንያቱ ኣሜሪካ ኣብቲ ኲናት ኣንጻረን
ስለ ዝኣተወት። ኣቐዲማ ኣሜሪካ ብመራኽብ
ንናይ ልፍንቲ ሃገራት ሓገዝ ትሰድድ
ኣብ ዝነበረትሉ፡ ጀርመናውያን ንብዙሓት
መራኽብ ኣሜሪካ ኣጥሓሉ። በዚ ምኽንያት
ኣሜሪካ ኣንጻር ማእከላይ ሓይሊ ኲናት
ኣወጀት። እንተዀነ ክሳብ 1918 ብምሉእ
ሓይላ ኣይቀረበትን። ጀርመን ከተንሳሕብ
ድማ ግድን ኰነ። ኣብ ሓምለ 1918 “እቲ
ዓቢ ኲናት” ኣዕረፈ።
ኣብዚ ኲናት ዝኸሰረ’ምበር ዝኸሰበ
ኣይነበረን። ኣውስትሪያ-ሃንጋሪን ግዝኣት
ኦቶማን ተመቓቒሉ። ንምረት ናይዚ ኲናት
ንምግላጽ ገለ ሰባት “The war to end all
wars” ኢሎም ብምጽዋዕ ዓለም መወዳእታ
ኲናት ዝረኣየትሉ ኣጋጣሚ ክኸውን
ተመንዮም።

ካልኣይ ኲናት ዓለም
ጀርመን ካብ ዝሓለፈ ኲናት ዘይወጽኣላ
ሕንሕነ ነይሩዋ። ጃፓን ጀርመን ክትሰዓር
ኢዳ ሓዊሳ ክነሳ፡ ብርጣንያን ኣሜሪካን
ንምስፍሕፋሕ ግዝኣታ ኣብ ኤስያ ይኽልክለኦ
ነበራ። እቲ ድሕሪ እቲ ዓቢ ውግእ ዝነበረ ሰላም
“ናይ ቍጠዐ ሰላም” እዩ ነይሩ። ስርዓት ናዚ
ብ1933 ኣብ ስልጣን ምስ ሓዀረ ሰራዊት
ጀርመን ቀልጢፉ ክህነጽ ኣብ ዝጀመረሉ፡
ሃገራት ኤውሮጳ ድምጸን ኣየስመዓን። ጃፓን፡
ንቻይናን ካልኦት ከባቢታት ኤስያን ጎቢጣ
ግዝኣታ ከተስፍሕ እንከላ ኣይተቓወማኣን።
ጃፓን ምስ ጀርመንን ኢጣልያን “the
Axis” ዝተሰምየ ስምምዕ ገይረን ነበራ።
ኣብ መወዳእታ 1930ታት ጀርመን
ንኣውስትሪያን ቸኮዝላቭያን ኣብ ግዝኣታ
ጸንበረተን። ብባሕቲ መስከረም 1939 ሂትለር
ንፖላንድ ወረራ። እዚ ወራር ካልኣይ ኲናት
ዓለም ንኽለዓል ምኽንያት ኰነ።

ዝሑል ኲናት ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም
ምዝዛሙ ቀልጢፉ እዩ ጀሚሩ። ዝሑል
ኲናት ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ሕብረት ሶቭየትን
ካብ 1940ታት ክሳብ 1980ታት ዝተኻየደ
እዩ። ዝሑል ኲናት ዝተሰምየሉ እዘን ክልተ
ሃገራት ብዘይ ናይ ብረት (ቶኹሲ) ውግእ
የካይዳ ብምንባረን እዩ።
ሰራዊት ጀርመን ታንኪታት፡ መዳፍዕን
ነፈርቲን ኣኸቲሉ ብቕልጡፍ ንፖላንድ
ወሪሩ ኣየብቀዐን። ንዴንማርክ፡ ኖርወይ፡
ቤልጁም፡ ሆላንድን ፈረንሳን በብሓደ
ተቘጻጸረን። ጀርመን ዳርጋ ንመላእ ኤውሮጳ
ተቘጸጻረታ። ብርጣንያ ናጻ ነበረት። ኣብ
ሰነ 22፡ 1941 ሰራዊት ጀርመን ንሕብረትሶቭየት ኣጥቂዑ ሞስኮ ንኽሕዛ ዕስራ ኪሎ
ሜተር ተረፎ።
ጃፓን ኣብ ኤስያ ዝነበራ ግዝኣት
ከተስፋሕፍሕ እንከላ፡ ኣሜሪካ ንጃፓን
ትሸጦ ዝነበረት ዘይትን ሓጺንን ደው
ከተብሎ እንከላ፡ መራሕቲ ጃፓን ኣብ
ደቡባዊ ምብራቕ ዝርከብ ዘይቲ ዝርከበሉ
ከባቢ ክቄጻጸሩ መደቡ። እዚ መደብ ብዘይ
ወዓል ሕደር ንኣሜሪካ ንዂናት ጻውዒት
ነበረ። ብ7 ታሕሳስ 1941 ጃፓናውያን ኣብ
ሃዋይ ዝነበረ መደበር ኣሜሪካውያን ደብደቡ።
ኣሜሪካ ኸኣ ኣንጻር “the Axis” ዝዓጠቓ
ልፍንቲ ሃገራት ወገነት። ኣብቲ ኲናት ከኣ
ኢዳ ሓወሰት። ዝበዝሐ ክፋል ሰሜን ኣፍሪቃ
ዝተቘጻጸራ ጀርመንን ኢጣልያን ኣብ ግንቦት
1943 ተሳዒረን ወጽኣ።
ጀርመንን ወገናን ኣብ ኣፍሪቃ ክሰዓሩ
እንከለዉ፡ ኣብ ሕብረት-ሶቭየት ዝነበራ ገስጋስ፡
ሶቭየታውያን ደው ኣበሉዎ። ብተወሳኺ
ብ6 ሰነ 1944 ልፍንቲ ሃገራት (ብርጣንያን
ኣሜሪካን) ካልእ ድልዱል ዓውደ-ውግእ ኣብ
ሰሜን ፈረንሳ ኣዋዲደን ብምንባረን ሰራዊት
ጀርመን ተመቓቒሉ ነበረ። ሓይሊ ጀርመን
ብኽልቲኡ ወገን እናተደፍአ ብ7 ግንቦት
1945 ጠቕሊሉ ተሳዕረ። ኣሜሪካ ኣብ ፓስፊክ
ዝነበራ ኲናት ብኣሰቃቒ ኵነታት ዛዚማቶ።
ዋላ’ኳ እተን ኣቐዲመን ብጃፓን ዝተታሕዛ
ደሴታት እንተ መለሰተን ንምልእቲ ጃፓን
ክትቈጻጸራ ሓለነት። ብ6 ጥቅምቲ 1945 ኣብ
ከተማ ሂሮሺማ ንፈለማ ግዜ ኣቶሚካዊ ቦምባ
ደርበየት። ሰለስተ መዓልቲታት ጸኒሓ ኣብ
ከተማ ናጋሳኪ ደጊማ ደብደበት። ጃፓን ብ14
ጥቅምቲ ከይፈተወት ኢዳ ክትህብ ተገዲዳ።
እዚ ኣቶሚካዊ ቦምባ ሽዑ ዘዕነዎን ዘህለቖን
ገዲፍካ፡ ኣብታ ሃገር ክሳብ ሕጂ ጽልዋኡ ከም
ዘይገደፈ ይንገር።
ብ1945 ካልኣይ ኲናት ዓለም ብዘስካሕክሕ
መቕዘፍቲ ክዛዘም እንከሎ፡ ከባቢ 55 ሚልዮን
ሰብ ሃሊቑ። ካብዚ እቲ ልዕሊ ፍርቂ ሰለማዊ
ሰብ ምዃኑ’ዩ። ኣብ ሃገራት ኤውሮጳን
ኤስያን ሰፍ ዘይብል ዕንወት ወሪዱ። ካብዚ
ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣቐዲመን ሓያላን
ዝነበራ ጀርመን፡ ጃፓን፡ ፈረንሳን ብርጣንያን
ወዲቐን። ዝለዓለ ኢድ ናብ ኣሜሪካን
ሕብረት-ሶቭየትን ተለወጠ።
***

ዝሑል ኲናት

እዘን ክልተ ሃገራት ብሓደ ተማሓዝየን
ብምብራቕን ምዕራብን ንጀርመን እግሪ
እግራ ከጥቅዓ እንከለዋ፡ ሕብረት-ሶቭየት ናጻ
ዘውጻተን ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝርከባ
ሃገራት ናብ ሕብረታ ትጽንብረን ነበረት።
ቡልጋርያ፡ ቸኮዝላቫክያ፡ ሃንጋሪ፡ ፖላንድን
ሩማንያን ኣብ ሕብረት-ሶቭየት ክተርፋ
እንከለዋ፡ እተን ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝነበራ
ግን ባዕለን ክምረሓ ዕድል ረኸባ። ምብራቕን
ምዕራብን ኤውሮጳ ኣዝየን ተፈላለያ። ጀርመን
ኣብ ክልተ ተኸፊላ፡ ካብ ምብራቕ ጀርመን
ናብ ምዕራብ ክትሰግር ድማ ዘይከኣል ኰነ።
ዝሑል ኲናት ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ
ፖለቲካዊን ቍጠባዊን መስመር እዘን ክልተ
ሃገራት ብዝተፈጥረ ምጽራር ዝጀመረ
እዩ። እቲ ናይቲ ሓደ ኣገባብ ናብቲ ሓደ
ከይልሕም። እቲ ሓደ’ውን ብኣንጻሩ
ከይሰጋገር ኣዝዩ ይፍራህ ነበረ። ንኤውሮጳ
እዚ ክልተ በበይኑ ኣረኣእያታት ኣብ ክልተ
ገሚዑ ሒዙዋ ነበረ።
ኣብዚ ዝሑል ኲናት ከም ዝነበረሉ
ዝንገረሉ ኣርባዓ ዓመታት ክልተአን
ወገናት ዝተፈላለየ ኣጽዋር ኣብ ምፍራይን
ምውድዳርን ተሸሚመን ነበራ። ኣቶሚካዊ
ቦምባን ሃይድሮጅን ቦምባን ክውንና እንከለዋ፡
ንሓድሕደን ይጸናጸና ነበራ።
እዚ ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነበረ ዝሑል
ኲናት ናብ ዓለም ተላብዐ። ሕብረት-ሶቭየት
ምስ ቅኒታ ዝሰማማዕ ኣብ ኤስያ ረኸበት
- ቻይና። ካብ 1950 ክሳብ 1953 ኣብ
ዝነበረ ውግእ ኮርያ ክልተአን ወገናት ኢደን
ሓወሳ። ኣመሪካ መርበባት ሕብረት-ሶቭየት
ኣብ ኤስያ ከይልሕም ንምክልኻል፡ ቻይናን
ሕብረት-ሶቭየትን ከኣ ብኣንጻሩ። እዘን ሎሚ
ተፈላልየን ዝበዝሐ እዋን ሸፈና ማዕከናት ዜና
ዝወሃበን ደቡብን ሰሜንን ኮርያ እቲ ኲናት
ኣብ 1953 ደው ካብ ዝብል ኣትሒዘን ምስ
ተፈላለያ እየን። ኣሜሪካ ኣዝዩ ከቢድ ክሳራ
ከም ዝተሰከመትሉ ዝንገረሉ ካብ 1959 ክሳብ
1975 ዝተኻየደ ውግእ ቬትናም፡ ጠንቁ
ከምዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እዩ። ኣብ 1962
ዝሑል ኲናት ናብ ቶዅሲ ብኒዩክለሳዊ
ኣጽዋር ክሰጋገር ኣብ ጥርዚ በጺሑ ነይሩ።
ኣብ ኵባ ሕብረት-ሶቭየት ዝተኸለቶ ናብ
ኣሜሪካ ዝጠመተ ሚሳይል ከም ዘሎ፡ ኣሜሪካ
ምስ ፈለጠት ዝተኸስተ ወጥሪ እዩ። እንተዀነ
ሶቭየት ነቲ ሚሳይል ክትኣልዮ ስለ ዝወሰነት
እቲ ወጥሪ ሃደአ። ምስ ምምጻእ ሚካኤል
ጎርባቸው ኣብ ስልጣን፡ ዝሑል ኲናት ናብ
መወዳእታ ምዕራፉ በጺሑ። ክልቲአን
ሃገራት ንዝነበረን ኒዩክለሳዊ ኣጽዋር ከዕንዋ
ተሰማምዓ።

ትርሓስ ዘመደ

መወከሲ፡ www.educational/ world
history/.com

ጥቕሲ እዚ ሰሙን
“ፍልጠት ወትሩ ንድንቍርና ትገዝኣ። ነብሶም ክገዝኡ ዝደልዩ ሰባት ከኣ ንነብሶም
ዝናር ፍልጠት ከዕጥቑዋ ኣለዎም።”

- ጄሚስ ማዲሶን

ሓዳስ

ኤርትራ
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“ትላገጽ ኣለኻ. . ቁጽሪ ተሌፎኑ’ኳ ዘይብለይ” ሮናልዶ
ሃንስ

ኣለም

ተስፋ

ዮ
ገብረ

ካርሎ ኣንቸሎቲ

ኣንቸሎቲ ተሓጋጋዚኡ ምስ ዝነበረ ፖል ክለመንት

ዘይከኣል እዩ። ቨንገር ኣብ ገለ ሸነኹ ዕድል
ገይሩ እዩ። ንሱ ኣብ ኣርሰናል ዝነኣድ ስራሓት
ዓሚሙ እዩ።
ማርኮቲ፦ ተሓጋጋዚኻ ዝነበረ ፖል
ጋብሪኤል ማርኮቲ፦ ተሰልጥና ዝነበርካ
ቸልሲ መራሒት ፕሪመር ሊግ ኣላ። ክለመንት ገዲፉካ ናብ ፕሪመር ሊግ ተመሊሱ
ኣሎ።
ንኹነታታ ኣሕጺርካ ግለጸለይ?
ኣንቸሎቲ፦ ምስ ክለመትን ኣብ ቸልሲ
ኣንቸሎቲ፦ ኮንተ ኣዝዩ ንኡድ ስራሕ
ይሰርሕ ኣሎ። ቸልሲ ኣብ 2015-2016 እንከለኹ ኢና ብሓባር ክንሰርሕ ጀሚርና።
ሕማቕ ዓመተ ስፖርት እያ ኣሕሊፋ። ሕጂ ካብኡ ናብ ፓሪስ ሰይንት ጀርመይን ደሓር
ግን፡ እቶም ተጻወትቲ ተነቓቒሖም እዮም። ናብ ማድሪድ፡ ክሳ ብ ገለ ሳምንታት ኸኣ
እቲ ዓላሚ ኸኣ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ንኡድ ኣብ ባየር ሙኒኽ ብሓደ ሰሪሕና። ንሱ ካባይ
ውህደትን እዩ ኣተኣታትዩ። ዋንጫ ፕሪመር ንላዕሊ ህዱእ ሰብ እዩ። ሓያል ወኒ ዘለዎ፡
ሊግ’ዚ ዓመት ናይ ምጭባጥ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣብ ስርሑ ብግቡእ ዝተወፈየ እዩ። ብዛዕባ
ስርሑ 24 ሰዓታት እዩ ዝሓስብ። ኣዝዩ
ኣለዎም።
ቕ
ዝነኣድ ግዜ ኢና ኣሕሊፍና። ብዙሕ
ማርኮቲ፦ ምስቲ ኣብታ ጋንታ ዝነበርካሉ
ጠይ ዓወታት
ናብ ፕሪመር
መ
ግዜ ብምንጽጻር’ከ?
ለ ሊግ ተመሊሱ ተጓናጺፍና።
ቃ
ንስዋንሲ
ክዕልም
ዘኽእሎ
ኣንቸሎቲ፦ ኣብቲ ካብ
ዕ
ና
ር
ዕድል ምስ ረኸበ ተቐቢሊዮን ደጊፈዮን እየ።
2009 ክሳብ 2011 ኩ
ምስታ ክለብ ዝነበርኩሉ
ግ ዜ ፡ መዓት ዓቕሚ ዘለዎ ዓላሚ እዩ።
ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኽ ዘ ይ ም ን ባ ር ና
ተረባሕቲ ኴንና ኢና። እዚ ምስ ናይዚ እዋን
ኣካይዳ ቸልሲ ዝዛመድ እዩ። እዚ ኣገዳሲ
ፍርቂ ካብ ኣካላቱ
ነጥቢ እዩ። መራሕቲ ፕሪመር ሊግ ዘለዋ
ቸልሲን ሊቨርፑልን ኣብ ቀዳማይ ገጽ እዚ
ስፖርታዊ ዓመት ኣብ ዝኾነ ኣህጉራዊ
ውድድር ኣይጸንሓን። እዚ ናብ ቡንደስሊጋ
ኣምጺእካ እንተተመልኪትካዮ ተመሳሳሊ እዩ።
ኣብ ጀርመን ክለባት ላይፕዚግ፡ ሆፈንህይም፡
ሀርታ በርሊን ኣብ ዝኾነ ኤውሮጳዊ ውድድር
ኣይተሳተፋን። ስለ ዝኾነ ኸኣ ግቡእ ምድላዋት
ከካይዳ ዕድል ረኺበን። ንሓደ ግጥም ንሰሙን
ዝኣክል ክትዳሎ ክንደይ ጽቡቕ መስለካ።
ማርኮቲ፦ ካብ 1999 ክሳብ 2001 ዓላሚ
ጁቬንቱስ ኣብ ዝነበርካሉ፡ ኣሰልጣኒ ቸልሲ
ብቕድሚ ትማሊ ሰኑይ ካብ ከባቢ ቦነስ ኣየረስ
ንዘሎ ኣንቶንዮ ኮንተ ዓላሚኡ ነይርካ ኢኻ።
ኣርጀንቲና
ዝተፈነወ ዜና ከም ዘመልክቶ፡
እስከ ብዛዕባኡ ገለ በለና።
ኣንቸሎቲ፦ እወ ኮንተ ተጻዋታይ እንከሎ ንኽብሪ ኮኾብ ተጻዋታይ ሊዮነል መሲ ተባሂሉ
ከይተረፈ’የ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣሰልጣንነት ዝተቐርጸ ምስሊ መሲ ዝሓዘ ቅርጻ ፍርቂ
ከም ዝበጽሕ ዝጽበዮ ነይረ። ብታክቲክ ዝበሰለ ኣካላቱ ከም ዝዓነወ ተሓቢሩ።
እቲ ቅርጻ መሲ ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ
ተጻዋታይ እዩ ነይሩ። ንሱ ተጻዋታይ ኣብ
ዝነበረሉ ግዜ ዓቢ ኣሰልጣኒ ክህልዎ ካብ ዘለዎ ኣርጀንቲና ኣብ ኣህጉራዊ ጸወታታት ምጽዋት
ረቛሒታት ንዝበዝሐ የማልኦ ስለ ዝነበረ። ኣብ ከም ዘቋረጸ ምስ ገለጸ ብግዱሳት ደገፍቲ
ንውሳነኡ ዳግመ ግምት ንኽገብረሉ ንምእማኑ
ሜዳ ኣዝዩ በሊሕን ብሓቂ ትኩርን እዩ።

ኣሰልጣኒ ባየር ሙኒክ ካርሎ ኣንቸሎቲ ምስ
ጋዜጠኛ ኢ.ኤስ.ፒ.ኤን ጋብሪኤል ማርኮቲ
ዘካየዶ ዕላል ጽሟቕ ትሕዝቶ፦

ማርኮቲ፦ ኣብ ዙር 16 ግጥማት ኣውዲቕካ
ምሕላፍ ምስታ ብኣሰልጣኒ ኣርሰን ቨንገር
እትዕለም ኣርሰናል ክትገጥም ኢኻ። ቨንገር
ኣብታ ጋንታ 20 ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ።
ብዛዕባ’ዚ?
ኣንቸሎቲ፦ ኣብ ሓንቲ ክለብ ልዕሊ
ክልተ ሰለስተ ዓመታት ክሰርሕ እየ ዝሓስብ።
ምኽንያቱ፡ እቲ ብሓባር እተሕልፎ ግዜ
ጥዑይ ዝምድና ንኽትሃንጽ ስለ ዝሕግዝ።
ከም ርእይቶይ ጥዑይ ዝምድና ኣብ መንጎ
መሳርሕቲ ወሳኒ ረቛሒ ዓወት ሓንቲ ጋንታ
እዩ። ስለዚ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ናትካ ሜላ
ኣጸዋውታን ፍልስፍናን ሃኒጽካ ንኸተተግብር
ግዜ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዓበይቲ ክለባት ንንውሕ
ዝበለ ግዜ ክትጸንሕ ክብድ ዝበለ እዩ። እሞኸኣ
ከምዚ ናይ ቨንገር 20 ዓመታት ዳርጋ

ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል
ምዕዳል ሽልማት ፊፋ፡ ሓደ ካብ ተጻወትቲ
ባርሰሎና ኣብቲ ስነ ሰርዓት ብዘይምርካቡ
ንከዋኽብቲ ማድሪድ ኣቖጢዑ።
ናይ ሕልሚ ጋንታ ዓመታዊ ብፊፋ ኣብ
ዝዳሎ ሽልማት እትርቋሕ 11 ተጻወትቲ
ዘቑምዋ ጋንታ እያ። እዛ ናይ ሕልሚ ጋንታ
99 ሚእታዊት ብተጻወትቲ ሪያል ማድሪድን
ባርሰሎናን ዝመልአት እያ። ኣንድረስ ኢንየስታ፡
ጀራርድ ፒኲ፡ ልዊስ ስዋረዝ፡ ብዓቢኡ ኸኣ
እቲ ሓሙሽተ ግዜ ንሽልማት ባሎን ዲ ኦር
ዝተዓወተ መሲ ካብ ባርሰሎና ኣብቲ ስነ ስርዓት
ኣይተረኽቡን።
ሓለቓ ጋንታ ማድሪድ ሰርጆ ራሞስ
“ኢንየስታን ፒኲን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ
ደቂ ጋንታይን ኣዕሩኸይን እዮም። ናታቶም
ምኽንያት ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኣብዚ
ብዘይምርካቦም ግን ተገሪመ ኣለኹ፡” ኢሉ።
“ኣብ ዝኾነ ዘካትዕ ነገራት ክኣቱ ኣይደልን
እየ። ከም ርእይቶይ ግን፡ ከዋኽብቲ ባርሳ
ኣብዚ ስነ ስርዓት ክርከቡ ነይርዎም፡” ዝበለ ኸኣ
ክሮኤሽያዊ ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ
ሉካ ሞድሪች እዩ።
ንሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ፊፋ 2016
ዝተዓወተሉ ክርስትያኖ ሮናልዶ ብጋዜጠኛ
ስጳኛዊት ሬድዮ ኢል ላርጔሮ ካብ ሊዮነል መሲ
ናይ ዮሃና መልእኽቲ ተቐቢሉ እንተኾይኑ
ተሓቲቱ ነይሩ። ንሱ “ትላገጽ ዲኻ ዘለኻ. .

ዝዓነወ ቅርጻ መሲ

. ቁጽሪ ቴለፎኑ እኳ የብለይን፡” ኢሉ። እቲ
ሓለቓ ጋንታ ፖርቱጋል ቀጺሉ “ኣነ ህዝቢ ኣብ
ዝተኣከበሉ ኣብዚ ኣዳራሽ እየ ዮሃና ዝብሎ።
ሎሚ ንሱ ኣብዚ የለን። ስለዚ ኣብዚ ኣዳራሽ
ዘየለኻ ክነስኻ ንሓደ ዕዉት ዮሃና ክትብል
ኣጸጋሚ እዩ። ንሱ ንሽልማት ባሎን ዲ ኦር ኣብ
ዝዕወተሉ ዝነበረ ግዜ ዮሃና ኢለዮ እየ። ንሱ ግን
ሎሚ ኣብዚ የለን፡” ይብል። መሲ ኣብ ጽምብል
ምዕዳል ሽልማት ኮኾብ ተጻዋታይ ክሳተፍ ከም
ዝደልዮን ኣብ መጻኢ እውን ባዕሉ (ሮናልዶ)
እንተደኣ ተረቑሑ ብኣካል ተረኺቡ ንመሲ
ዮሃናኡ ከም ዝገልጸሉ ዝሓበረ ሮናልዶ “ ንሱ

ጥራይ ግን ኣይኮነን ካብዚ ጽምብል ዝበኾረ፡
ኩሎም ተጻወትቲ ባርሳ እውን ኣይተረኽቡን፡
” ኢሉ። ኣስዒቡ “ ባርሳ ሎሚ ረቡዕ ከቢድ
ጸወታ ከም ዘለዋ እርደኣኒ እዩ። ብሓቂ ክሳተፉ
ግን ደልየዮም ነይረ። ኣነ ክለበይ እትእዝዘኒ
እፍጽም’የ። ወትሩ ኣብ ሽልማት ባሎን ዲ ኦር
እሳተፍ። ኣብ ዝመጽእ ዓመታት እንተ ደኣ
ተሓጽየ እውን ኣብ ዝካየድ ጽምብላት ብኣካል
ክሳተፍ እየ።
“ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ክለብ ኣትለቲኮ
ማድሪድ ኣንቶን ግረዝማን በቲ ምስ ክለቡን
ሃገራዊት ጋንታኡን ዘርኣዮ ብቕዓት ክዕወት
ዝግበኦ ተጻውታይ እዩ ነይሩ። ንሱ ጋንታኡ
ሰሉስ (ትማሊ ምዃኑ እዩ )ጸወታ እናሃለዋ
ኣብዚ ጽብምል ምስታፉ ጽቡቕ ነገር እዩ”
ኢሉ ሮናልዶ ኣብ መወዳእታ።
ናይ ሕልሚ ጋንታ ፊፋ 2016 ንሓላው
ልዳት ማኑኤል ኖየር፡ ካብ ክለብ ባየር ሙኒኽ፡
ዳኒ ኣልቨስ ካብ ክለብ ጁቬንቱስ፡ ጀራርድ ፒኲ
ካብ ባርሰሎና፡ ሰርጆ ራሞስ ካብ ሪያል ማድሪድ፡
ማርሴሎ ካብ ሪያል ማድሪድ፡ ሉካ ሞድሪች
ካብ ሪያል ማድሪድ፡ ኣንድረስ ኢንየስታ ካብ
ባርሰሎና፡ ቶኒ ክሩዝ ካብ ሪያል ማድሪድ፡ ልዊስ
ስዋረዝ ካብ ባርሰሎና፡ ክርስትያኖ ሮናልዶ ካብ
ሪያል ማድሪድ፡ ሊዮነል መሲ ካብ ባርሰሎና
ዘማለአት እያ።

ኖቫክ ጃኮቪች ንኣድኒ ሙረይ ረቲዕዎ

ውድድር ቀጠር ኦፐን ንቁጽሪ ሓደ
ተጻዋታይ ባይታ ተኒስ ዓለም ኣንዲ ሙረይ
ምስ ኖቫክ ጃኮቪች ኣራኺቡ።
ጃኮቪች ንሙረይ 6ብ3፡ 5ብ7፡ ከምኡ ድማ
6ብ4 ብምስዓር ተዓዋቲ እቲ ውድድር ኮይኑ።
ሰርቢያዊ ጃኮቪች ብተወሳኺ፡ ንናይ 28
ጸወታታት ጉዕዞ ዘይተሰዓርነት ሙረይ ደው
ዘበለሉ ጋጣሚ እዩ ረኺቡ። ግጥም እዞም
ክልተ ክኢላታት ሓያልን ኣህላኺን ኮይኑ ን2
ሰዓትን 54 ደቒቕን ቀጺሉ።
ጃኮቪች ድሕሪ ዓወቱ “ኣብ ናይ መወዳእታ
ኣዋርሕ ዝሓለፈ ዓመት ቀጻልነት ዘለዎ ጸወታ

ኣየርኣኹን። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ቁጽሪ ሓደ
ተጻዋታይ ዓለም ክትዕወት ምኽኣል ማለት
ሕልሚ ዓወት ምጅማር ማለት እዩ” ኢሉ።
ኣንዲ ሙረይ ብወገኑ “ ላዕለዋይ ደረጃ
ጸወታ እዩ ነይሩ። ክትሰዓር ከቢድ እዩ። ግን
ጽቡቕ ምጅማር ነዚ ዓመት እዩ፡” ኢሉ።
ዝቕጽል ርክብ እዞም ከዋኽብቲ ዝመጽእ
ሰኑይ ኣብ ዝኽፈት ኣውስትራልያን ኦፕን
ክኸውን እዩ። ጃኮቪች ስነ ልቦናዊ ጸብለልትነት
ኣብ ልዕሊ ሙረይ ሒዙ ናብ ውድድር
ኣውስትራልያን ኦፕን ክኣቱ ከም ዝኽእል
ተንተንቲ እቲ ዓውዲ ይእምቱ።

ፊፋ ኣብነት ብዘይምዃኑ ተነቒፉ
ዝተቐርጸሉ ሓወልቲ እዩ።
“ቅርጻ ሊዮነል መሲ ኮነ ኢልካ ብዝተገብረ
ናይ ምዕናው ተግባር ካብ ፍርቂ ተገሚዑ ኣሎ፡
ዳግማይ ናይ ምህናጹ ስራሕ ኣብ ሓጺር ግዜ
ተጀሚሩ ኣሎ።” ክብል ምምሕዳር ከተማ ቦነስ
ኣየረስ ብወግዒ ገሊጹ። ቅርጻ መሲ ኣብ ጎኒ
ካልኦት ውሩያት ስፖርተኛታት ማለት ኮኾብ
ቴኒስ ጋብሪኤላ ሳባቲኒ፡ ናይ ኩዕሶ ሰኪዐት ኮኾብ
ማኑ ጊንቦሊን ካልኦትን እዩ ተወቂሩ ዝርከብ።

ዋንጫ ዓለም ኣብ 2026
48 ሃገራት፡ ኣብ 16 ምድባት፡ ነፍሲ ወከፍ ምድብ 3 ጋንታ ትሓቁፍ፡ ማዕረ ውጽኢት ጸወታ
ግድን ብፍጹም ቅላዕ ክውሰን
ሓድሽ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ብዝሒ ተሳተፍቲ ሃገራት ዋንጫ ዓለም ካብ 32 ናብ
48 ክብ ክብል ዘቕረቦ ሓሳብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት እቲ ውድብ ንድምጸ
-ውሳነ ቀሪቡ። እቲ ሓሳብ ብቆንስል ፊፋ ምሉእ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ደይሊ መይል ሓቢራ። በዚ
ሓድሽ ስርዓተ ውድድር መሰረት ኣብ ዋንጫ ዓለም 80 ግጥማት ክእንገዱ እዮም።
ክፍለ ዓለም ኤውሮጳ ኣብቲ ውድድር ካብ ዘለዋ ናይ 13 ሃገራት ብዝሒ ናብ 16 ክብ ክትብል
እያ። ኣህጉራት ኤስያን ኣፍሪቃን ነፍሲ ወከፈን ብ 9 ሃገራት ክውከላ እየን። ላቲን ኣመሪካ ብኸንደይ
ሃገራት ከም ዝውከል ኣብ ዝመጽእ ግንቦት ክውሰን ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ካልእ ዓቢ ውሳነ ዘድልዮ
ጉዳይ ኣአንጋዲት ሃገር ዝብል እዩ። እቲ ውሳነ ኣብ 2020 ብዝወሃብ ድምጺ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣመሪካ
ምስ ጎረባብታ ሜክሲኮ ወይ እውን ካናዳ ከአንግዳ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ።
ምውሳኽ ብዝሒ ተሳተፍቲ ሃገራት ብማሕበር ክለባት ኤውሮጳ ክንቀፍ እንከሎ፡ ብኸም ዲያጎ
ማራዶናን ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ጆዜ ሞሪናን ዝኣመሰሉ ጸለውቲ ሰባት ናእዳ ከረክብ
ምጽንሑ ይፍለጥ።

ብኣጋጣሚ ሽልማት ብሉጻት ስፖርተኛታት ዓመተ 2016፡ ፊፋ ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ
ዝርከብ ሜዳ ንኡስ ውድድር ምስርዑ ፈሊጥኩም’ዶ? ኣብ ኣርባዕተ ጋንታታት ተኸፋፊሎም
ውድድሮም ዘካየዱ ናይ ቅድም ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ዝነበሩ እዮም። ካብ ማራዶና፡ ሉቃስ ራድቤ፡
ፑዮል፡ ባቲስቱታ ቦባን፡ ከምኡ ድማ ፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ገለ ካብ ተጻወትቲ እተን
ናይ ሽማግለታት ጋንታታት እዮም። ወዲ 56 ዓመት ማራዶና ዘርኣዮ ጥበብ ኣቓልቦ ስሒቡ።
እቲ ዝዓበየ ዜና ናይቲ ውድድር ግን፡ ምውሳኽ ዕድመን ኣካላዊ ብቕዓትን እቶም ሽማግለታት
ኣብ ግምት ብምእታዉ ፊፋ ኣብ ጥቃ እቲ ሜዳ ኣኹል ናይ ህጹጽ ሕክምና ኣገልግሎት
ብዘይምቕራቡ ስታፍ ሕክምና ፊፋ ንመሪሕነት’ቲ ውድብ ነቒፉ። ሚቸል ዶ ሃግ ሓላፊ ስታፍ
ሕክምና ፊፋ “ ፊፋ ጽቡቕ ኣብነት ይኸውን የለን። ናውቲ መሳርሒ ሕክምና ኣብ ሜዳ ክቕርብ
ነይርዎ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣይኮነን ክኸውን ዝነብሮ። ምስ ኣካላዊ ብቕዓትን ኩነታት ጥዕናን
እዞም ገዳይም ተጻወትቲ ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ነይሩ እዩ፡” ኢሉ። ማራዶና ወዲ
ጋንታኡ ንፕረዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፉ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኤርትራውያን ገዳይም ከዋኽብቲ ተጻወትቲ
ኣቶ በርሀ ጐይትኦም (ፓታታ)፡ ኣብቲ ቅያ
ዝተሰርሓሉ እዋን ብናይ ምክልኻል ብቕዓቱ፡ ዝያዳ
ኸኣ ዅዕሶ ኣብ ኣፍልቡ ኣዕሊቡ ብምቍጽጻር ዝልለ
ዝነበረ ገዲም ስፖርታዊ ኮኾብ እዩ፣ ኣቶ በርሀ ኣብዚ
ግዜ’ዚ፡ ኣብ ምምሕዳር መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ
ኣባል ኣሃዱ (line maintenance) ኰይኑ የገልግል
ኣሎ፣ ንሱ ብዝሃበና ሓበሬታ ድማ ንናይ ሽዑ
ኣገባብ ኣጸዋውታኦም ኣሕጺርና ነቕርበልኩም፣
ቅድሚ 1958 ጣልያን ዘላለዩዎ ቅዲ
ጸወታ እዩ ዝትግበር ነይሩ፣ ኣብ 58 ግን
ብብራዚላውያን ተማሂዙ ዝተባህለ ኣሰላልፋ
4-2-4 ተቐልቀለ፣ ሽዑ ብራዚላውያን
ብኽእለቶም ንዓለም ዘዛረቡሉ እዋን ነበረ፣
ብኡ ዝተገረሙ ኢጣልያውያን ድማ
ስእሊ’ቶም ላቲናውያን ኣሰንዮም “ኣኖ ላሻቶ
ላ’ኤውሮጳ ኣቦካ ኣፐርታ” ዝብል ንብቕዓቶም
ዘመጕስ ጽሑፍ እዮም ዘርጊሖም፣ ኵዕሶ
ረጊጽካ ምጽዋት - ብዝተፈላለየ ኣካላትካ
ተቘጻጺርካ ንድሕሪት ንጎድኒን ንቕድሚትን
ምቅብባል መጺኡ - ክትገብር ከኣ ጀመረ፣
ብኤርትራውያን ተጻወትቲ ዝተዓብለለት
ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ናይ
ብራዚላውያን ቅዲ ተጠቒማ እያ ኣብ

ዝተኸተሉዎ ቅዲ ከመይ ነበረ፡ ብኸመይከ ኣተግቢሮምዎ?
1962 ንውድድር ሳልሳይ ዋንጫ ኣፍሪቃ
ክትዕወተሉ ዝኸኣለት፣ እቲ ንኬንያ ዓዲማ
ኣብ ዘካየደቶ ናይ ክልተ እግሪ ግጥም
ምሕዝነት ፈለማ 4ብ3 ደሓር ከኣ 6ብ3
ብምስዓር ጽቡቕ ውህደት ዝፈጠረት
ሃገራዊት ጋንታ፡ ናብ’ቲ ውድድር ምስ
ኣተወት ንቱኒዝያ 4ብ2 ገሊፋ ኣንጻር’ታ
ንቀዳመይቲን ካልአይቲን ዋንጫ ኣፍሪቃ
ዝተዓወተት ምስሪ ተጠማጠመት፣ በቲ
ዝመረጸቶ ስልቲ 4-2-4 ክትከላኸል እንከላ፡
ካብ’ቶም ክልተ ኣከፋፈልታ - ብጸጋም
ንዝተሰለፈ ተስፋይ ንድሕሪት ብምምላስ፡
ኣብ እትከላኸለሉ እዋን ድማ ብየማን
ዝተሰለፈ ሉቺያኖ ንቕድሚት ብምድፋእ
እያ ብሓሙሽተ ተጻወትቲ ትከላኸልን

ተጥቅዕን ዝነበረት፣
ንኣተገባብራ እቲ ሜላ ብዕምቆት
ምስ እንርኢ፡ ኵዕሶ ካብ ድሕሪት ተሃኒጻ
እያ ትብገስ፣ ኣብ ማእከላይ ምክልኻል
ዝተገደሙ ተጻወትቲ በርሀ (ፓታት) ዓዋድን
ኰይኖም፡ ጐያዪ ሊብሮ ዝነበረ ዓዋድ፡
ጸጋማይ ተኸላኻላይ ኣስመላሽን ተስፋይን
ስሉስ ኵርናዕ እናሰርሑ ይብገሱ፣ ሽዑ በርሀ
በይኑ ኣብ ድሕሪት ይተርፍ’ሞ፡ ካብዚ’ኦም
ኣስመላሽ ሓሊፉ ክወጽእ እንተደልዩ፡ ምስ
ተስፋይን ጸጋማይ ኣጥቃዓይ ጌታቸውን
እናተረዳድአ የጥቅዕ ነይሩ፣ እዚ እቲ
ብጸጋማይ መስመር ካብ ድሕሪት ዝብገስ
ኣካይዳ ዀይኑ፡ ብኣንጻሩ ወገን ድማ
የማናይ ተኸላኻላይ ክፍሎም ምስ ሉቺያኖ

ሮናልዶ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለም ኮይኑ ተሸሊሙ
ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ናይ ጸወታ
ዘመኑ ከም ኣብ 2016 ገይሩ ዝደመቐላ
ዓመት የላን - ዝተፈላለየ ዓወታት ኣብ
ርእሲ ርእሲ ጨሪሑ፣ ብዓወታት
ሻምፕዮንስ ሊግ ምስ ሪያል ማድሪድ
ከምኡ’ውን ዩሮ 2016 ምስ ፖርቱጋል
ዝሓለፈ ታሕሳስ ንባሎን ዲ’ኦር ንራብዓይ
ግዜኡ ዝተዓወተሉን ኣብ መወዳእታ ዋንጫ
ክለባት ዓለም ዝወሰኸን ሮናልዶ፡ ንናይ
ምሉእ ዓመት መቐናቕቱ ሊዮነል መሲን
ኣጥቃዓይ ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣንቶይን
ግሬዝማንን ኣኸቲሉ ዝበለጸ ተጻዋታይ
ዓለም ኮይኑ ንሽልማት በቒዑ’ሎ፣ ወዲ
31 ዓመት ሮናልዶ ብቕድሚ ትማሊ
ኣብ ከተማ ዙሪክ ኣብ ዝተዓደለ ፋልማይ
ሽልማት ኵዕሶ እግሪ ናይ ፊፋ፡ 34.54%
ጸብለልታ ድምጺ ሒዙ፣
ሮናልዶ ሽልማቱ ካብ ኢድ ፕረዚደንት
ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ድሕሪ ምቕባሉ
ኣብ ዘስመዖ ቓል፡ “ክሳብ ሕጂ እታ
ዝበለጸት ዓመተይ እያ፣ ዓወት ፖርቱጋል
ኣገራሚ’ዩ ነይሩ፡ ናይ ሻምፕዮንስ ሊግን
ዋንጫ ክለባት ዓለምን እውን ካብኡ
ዘይፍለ እዩ፣ ነዛ ዓመት እዚ’ኣ ፈጺመ
ኣይርስዓን’የ፣ ብብሉጽ ኣገባብ ኢና
ዛዚምናያ፣ ብጋንታን ብውልቂን ሓያለ
ዓወታት ብምርካበይ ድማ ኣዝየ ሕቡን’የ”
ኢሉ፣
እዚ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር
ዩናይትድ ኣብ’ዛ ዝሓለፈት ዓመት ብጕሉሕ
ስታቲስቲክስ (44 ጸወታታት፡ 42 ሸቶታት፡
14 ሓገዛት፡ ኣብ ዝለዓሉ ሓሙሽተ ሊጋት
ኤውሮጳ ሳልሳይ ዝበለጸ ደቒቕ ኣብ ነፍሲወከፍ መጠን ሸቶ፡ ኣብ ናይ 2015-16
ዓመተ ስፖርት ብ16 ሸቶታት ዝለዓለ
ኣመዝጋቢ ሸቶ ሻምፕዮንስ ሊግ - ካልኣይ
ደረጃ ካብ ዝሓዘ ለዋንዶውስኪ ብሸውዓተ
ይዛይድ) ጥርዚ ብምብጻሑ፡ ነዚ ሽልማት
እዚ ከይተዓወተሉ ከምዘይተርፍ ዳርጋ
ርዱእ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ፣
ሮናልዶን መሲን ከም ኣብ ዝሓለፈ
ካልእ ሽልማት፡ ሎሚ እውን እንተኾነ
ንሓድሕዶም ኣይተመራረጹን፣ እዞ’ም
ሓለቓ ሃገራውያን ጋንታታት ፖርቱጋልን
ኣርጀንቲናን ኮይኖም ድምጾም ዝህቡ
ክልተ ከዋኽብቲ፡ ኣብ ክንዲኡ ንኻልኦት
ሰለስተ ደቂ ክለቦም ኣድሚጾም፣ ኣብዚ
ፊፋ ንመጀመርታ ግዜኡ ንበይኑ ዘካየዶ
ሽልማት ብ26.42% ድምጺ ድሕሪ ሮናልዶ
ዝተሰርዐ ሊዮነል መሲ፡ ልክዕ ከም ኣብ
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ባሎን ዲ’ኦር ቀዳማይ
ንሉዊስ ስዋረዝ፡ ካልኣይ ንነይማር ሳልሳይ
ድማ ንኣንድረስ ኢንየስታ መሪጹ፣

ሮናልዶ ብወገኑ ካብ ናይ ዓሚ ለዊጡ
እዩ፣ ከም ቀዳማይ ምርጫ - ንካሪም
በንዘማ ብጋረዝ በይል፡ ንጄምስ ሮድሪገዝ
ብሉካ ሞድሪች ክትክኦም እንከሎ፡
ንሰርጂዮ ራሞስ ከኣ ከም ዝነበሮ ሳልሳይ
ገይሩ ረቚሑዎ፣
7.53% ድምጺ ዝረኸበ ፈረንሳዊ
ግሬዝማን እዚ ኹሉ ምስ ናይ መወዳእታ
ሰለስተ ሕጹያት ተወዳደርቲ ቀሪቡ ክንሱ፡
ምስ’ታ ዝበለጸት ጋንታ ዓለም ፊፋ
ብዘይምእታዉ ከየገረመ ኣይተረፈን፣
እታ 11 ዝኣባላታ ብልጽቲ ጋንታ፡
ሓሙሽተ ተጻወትቲ - ራሞስ፡ ማርሴሎ፡
ክሩስ፡ ሞድሪችን ሮናልዶን ካብ ሪያል
ማድሪድ፥ ፒኲ፡ ኢንየስታ፡ ሱዋረዝን
መሲን ኣርባዕቲኦም ካብ ባርሴሎና፡ ሓደ
ካብ ጁቬንቱስ (ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ
2016 ምስ ባርሳ ዝነበረ ዳኒ ኣልቨዝ)
ከምኡ እውን ማኑዌል ኑዌር ካብ ባየር
ሙኒክ ይርከቡዋ፣
ካብ ደቀንድትዮ፡ ካርሊ ሎይድ
ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝበለጸት
ጓለንስተይቲ ተጻዋቲት ዓለም ተሰምያ፣
ዋላ’ኳ ሕ.መ. ንመጀመርታ ግዜኣ
ኣብ መድረኽ ሽልማት ኦሊምፒክ
ካብ ምድያብ እንተተኾልፈት፡ ሓለቓ
ጋንታ ሎይድ ግና ምስ ክለባን ሃገራን
ብሉጽ ብቕዓት ካብ ምንጽብራቕ ዓዲ
ኣይወዓለትን፣ እታ ጓል 34 ዓመት፡
ንተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ኦሊምፒክ
ጀርመናዊት ማላኒ በህሪንገርን ሓሙሽተ
ግዜ
ዝበለጸት
ተጻዋቲት
ዓለም
ንዝተረቑሐት ብራዚላዊት ማርታ ረቲዓ
እያ ነቲ ዘይተጸበየቶ ምዃኑ ዝገለጸቶ
ሽልማት ዝበቕዐት፣
ናይ ሌስተር ክላውዲዮ ራኔሪን
ዓላሚት ጀርመን ነበር ሲልቪያ ነይድን
ድማ ዝበለጹ ኣሰልጠንቲ ደቂ ተባዕትዮን

ደቀንስትዮን
ኮይኖም
ተሸሊሞም
ኣለዉ፣ ን11 ዓመት ዝኣክል ንሃገራዊት
ጋንታኣ ጀርመን በዅሪ ሽልማት
ወርቂ መዳልያ ኦሊምፒክ ክትጐናጸፍ
ዘብቅዓታ ነይድ፡ ኣብ 2016 ካብ ስራሕ
ምስልጣን ተሰናቢታ፣ ንሳ ነቲ ኣቐዲማ
ዝረኸበቶ ዓወታት ዋንጫ ዓለምን ክልተ
ግዜ ሻምፕዮንሺፕ ኤውሮጳን ብናይ
ሪዮ ዓወታ ብምድማቕ እያ ብሉጽነታ
ኣመስኪራ ዝተፋነወት፣
ወዲ 65 ዓመት ራኔሪ፡ ንኣሰልጣኒ
ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳንን ፈርናንዶ
ሳንቶስ ናይ ፖርቱጋልን በሊጹ፡ ነቲ
ዝናዊ ሽልማት ካብ ኢድ ዲየጎ
ኣርማንዶ ማራዶና ተቐቢሉ፣ እዚ ኣብ
2016 ንሌስተር ዘይጽቡይ ታሪኻዊ
ዓወት ፕሪመር ሊግ ክትስንድ ዝመርሐ
ኢጣልያዊ፡ ኣብ ፋልማይ ተሳትፎኣ ኣብ
መድረኽ ዙር 16 ሻምዮንስ ሊግ እንተላይ
ኣብጺሑዋ ይርከብ፣
ዝበለጸት ሸቶ ናይ 2016፡ እታ ብ16
ለካቲት ብተጻዋታይ ክለብ ፐናንግ ሞህድ ፋይዝ ሳብሪ ኣብ ልዕሊ ጋንታ
ፓሃንግ ዝተመዝገበት እያ፣ እዚ ወዲ
29 ዓመት ኣጥቃዓይ ኣብ ውድድር
ሱፐር ሊግ ማሌዥያ ካብ 35 ያርድ
ዝርሕቀታ ናጻ ቕላዕ፡ ብድንቂ ኣገባብ
ጠውዩ ብምቕልዑ ብልዑል ድምጺ
ተሸላሚ ፑሽካሽ ክኸውን ክኢሉ፣ እታ
ዝቐልዓ ኵዕሶ ብጸጋማይ ኵርናዕ ኣምሪሓ
ንሓላው ልዳት ኣደናጊራ መወዳእታኡ
ኣብ የማናይ መኣዝን ብምዕላባ - ንኹሉ

ኣፍቃሪ ስፖርት እያ ኣደኒቓ፣
ብዘይካ’ዚ፡ እቶም “በይንኺ ኣይክትጓዓዝን
ኢኺ” ንእትብል ደርፊ ሊቨርፑል
ተጠቒሞም ኣብ ሚያዝያ ቅድሚ ናይ
ርብዒ ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ ግጥም ክለባቶም
ብሓንሳብ ዝዘመሩ ደገፍቲ ሊቨርፑልን
ቦሩስያ ዶርትመንድን ብሓባር ንሽልማት
ቲፎዞ ተዓዊቶምሉ፣ ሽልማት እሩም
ጸወታ ‘ፌየር ፕለይ’ ድማ ንኮሎምብያዊት
ክለብ ኣትለቲኮ ናስዮናል ተዓዲሉ፣ ግጥም
ፍጻመ እተማዕዱ ዝነበረት ናስዮናለ፡
ብሞት ኣባላት መጋጥምታ ክለብ ቻፒኮንሰ
ዝተሰምዓ መሪር ሓዘን ብምግላጽ፡ እታ ኣብ
ደቡብ ኣመሪካ ብርዝነታ ብኻልኣይ ደረጃ
እትስራዕ ዋንጫ ኮፓ ሱዳመሪካና ነታ
ብራዚላዊት ክለብ ክትወሃባ ከምእትግባእ
ብምግላጻ ተደኒቓ ነይራ እያ፣
ሽልማት ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለም ኣብ
ዝሓለፈ ሽዱሽተ ዓመት፡ ፊፋ ባሎን ዲ’ኦር
ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ፣ እዚ ሽልማት እዚ
ኣብ 1956 ብመጽሔት ‘ፍራንስ ፉት ቦል’
ዝጀመረ ኾይኑ፡ ዝሓለፈ ዓመት ማሕበር
ኵዕሶ እግሪ ዓለም ኢዱ ኣንሳሒቡ፣ ፊፋ
ኣብ ክንዳኡ፡ ሎሚ ‘ዝበለጸ ተጻዋታይ
ዓለም ፊፋ’ ዝብል ሽልማት ኣተኣታትዩ፣
በዚ ድማ ሮናልዶ ቀዳማይ ተቐባላይ’ዚ
ሽልማት ኮይኑ ኣሎ፣ ሓለቓ ሃገራውያን
ጋንታታትን ኣሰልጠንትን፡ ዝተመርጹ
ጋዜጠኛታት ከምኡ እውን ንመጀመርታ
ግዜ ደገፍቲ ብዝሃቡዎ ድምጺ ድማ
መስርሕ ሽልማት ብሉጻት ስፖርታውያን
ክልቲኡ ጾታ ተወሲኑ፣

እናተሰማምዐ ምስ ናይ ክንፊ ኣጥቃዕቲ
ፈለማ ምስ ግርማ ደሓር ምስ ተቐይሩ
ዝኣተወ ተኽለ (ስልኪ) እናተረዳድአ
ተመሳሳሊ ስሉሳዊ ኣጸዋውታ ተኸቲሉ
ኣብ መጥቃዕቲ ይሳተፍ፣ ኣስመላሽ እናሻዕ
ቅድሚት በጺሑ ናብ መስመሩ ክመላለስ
ዝጽገም ኣይነበረን፣
ኣብ ማእከል ሜዳ ዘከፋፍሉ ጽምዲ
ተጻወትቲ - ተስፋይን ሉቺያኖን ረቀቕቲ
እዮም ነይሮም፣ የማንን ጸጋምን እግሩ
ዳርጋ ሓደ ምዃነን ዝንገረሉ ተስፋይ፡
ምሉእ ክእለት ዝውንን ንጕስ ማእከል ሜዳ
እዩ ነይሩ፣ ሉቺያኖ እውን እንተኾነ ኣዝዩ
ተቓላሳይ ተጻዋታይ እዩ፣ ብሓፈሻ ስራሕ
እዞም ኣከፋፈልቲ ኵዓሳሱ ኣብ ምፍራይ
ዝንኣድ ከምዝነበረ ይሕበር፣
ናብ ናይ ቅድሚት ኣርባዕተ ተጻወትቲ
ምስ እንመጽእ፡ መብዛሕትኡ ክሮስ ብናይ
ክንፊ ተጻወትቲ ተኽለን ጌታቸውን እዩ
ዝዕመም፣ የማናይ ክንፊ ተኽለ ኵዕሶ ሒዙ
ንቕድሚት ምስ ዝኸይድ፡ ሓደ ካብ’ቶም
ናይ ማእከል ኣጥቃዕቲ - መንግስቱ
ንድሕሪት ይተርፍ፡ ኢታሎ ንቕድሚት
ይሓልፍ፣ ብተመሳሳሊ ጌታቸው ቅድሚት
ምስ ዝኣቱ፡ ኢታሎ ንድሕሪት ይፍንተት
መንግስቱ ድማ ንቕድሚት ይሓልፍ፣
እዚ ማለት ካብ ክንፊ ንዝመጸት ኵዕሶ ኣብ
ክንዲ ኣብ ሓደ መስመር ተደሪብካ ምቕባል
ከከም ኵነታቱ ሓደ ድሒሩ እቲ ሓደ ድማ
ቀዲሙ ብምጽናሕ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል
ዝዓለመ እዩ፣ ኢታሎን መንግስቱን
ንጐድኒ እናተለዋወጡ እዮም መጥቃዕቲ
ዝፍጽሙ፣ ነቲ ኣሰላልፋ ብኸምዚ
ኣተገባብራ ብምትርጓም ድማ ነታ ድሮ
ቅድሚ’ቲ ጸወታ ዓወታ ኣዊጃ ዝኣተወት
ሃገራዊት ጋንታ ጕድ ብምግባር ዓቢ ታሪኽ
ሰኒዶም፣
ነታ ዋንጫ ክልተ ግዜ ተዓዊቶምላ
ዝመጹ ምስራውያን፡ ኣብ’ቲ ወሳኒ ጸወታ
ኣብ ውሽጢ 10 ደቒቕ ብመገዲ ሓለቓ
ጋንታኦም ኣጥቃዓይ ማየስትሮ (ሞሊቝ
ካብ ኣስታት 20 ሜተር ዝፈተና’ያ)
ላዕለዋይ ወርወር ልዳት ሃሪማ ዝወጸት
ኵዕሶ ብምእንጋዳ ክትፈታተን ጀመረት፣
ካብ ባዳዊ ብዝረኸበታ ሸቶ ተሓጊዛ
ድማ ንቐዳማይ 45 ደቒቕ ብመሪሕነታ
ዛዘመቶ፣ ብድሕሪ’ዚ ተኽለ (ስልኪ) ንግርማ
ቐይሩ ኣተወ፣ ሽዑ ህንጸት ጸወታ ሓይሉ
ወሰኸ’ሞ፡ እታ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ናይ
ቅድሚ ዕረፍቲ ንላዕሊ ጽቡቕ ውህደት
ከተንጸባርቕ ተራእያ፣ ኵዕሶ ዝበዝሕ ግዜ
ካብ ድሕሪት እያ ትብገስ፡ ተኽለ ብሜላ
ኣብ ሰኪዔት ምስሪ ጸንቢሩዋ፣ እንተኾነ
ሽዑ ንሽዑ እቲ ዘይምሕር ዝነበረ ኣጥቃዓይ
ባዳዊ ብመንጎ ተኸላኸልቲ ኣትዩ ዝቐለዓ
ኵዕሶ ብላዕሊ ተመዝገበት፣ ጸወታ ዳግማይ
ብመሪሕነት እታ ናይ ሰሜን ምብራቕ
ጋንታ እናቐጸለ፡ ንመጥቃዕቲ ክሕግዝ
ንቕድሚት ኣብ ዝግስግሰሉ ሓያለ ተረፍ
ኵዓሳሱ ይረክብ ዝነበረ ሉቺያኖ ምስ
ሓላው ልዳት ምስሪ ጸኒሑ፡ ካብ ድሕሪት
ተበጊሳ ኣብ መወዳእታ ብመገዲ ጌታቸው
ብዝተቐበላ ናብ ሸቶ ለዊጡዋ፣ ውጽኢት
2ብ2 ስለዝኾነ ተወሳኺ ፍርቂ ሰዓት ኣብ
ዝተዋህበሉ፡ ምስራውያን እናደኸሙ ከዱ፣
ኢታሎ ነቲ ኣብ ቦታኡ ዝሕዞ ኣንጻሩ
ተኸላኻላይ ብምንቅስቓስ ካብ መስመሩ
ስሒቡ ብምዝንባል ከም ናይ ተኽለ ብሜላ
ሳልሰይቲ ሸቶ ኣቝጺሩ፣ ብድሕሪ’ዚ
መንግስቱ ካብ ተስፋይ ንዝተቘረጸትሉ
ብወገን ጸጋማይ ምጥቃዕ ማለት ኣብ
ቦታ ቍጽሪ 10 ኮይኑ ብታሕቲ ታሕቲ
ንራብዐይቲ ሸቶ ኣመዝገበ፣ በዚ ድማ
እታ ንዝበዝሑ ኤርትራውያን ተጻወትቲ
ዝሓቘፈት ሃገራዊት ጋንታ ክሳብ ሎሚ
ብሓበን ዝዝከር ታሪኽ ኣጽሒፋ ትርከብ፣

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.114
ለተገብርኤል ሚኪኤል ወልዱ
ምባል ተሪፋ፡ ናጽነት ሚኪኤል
ወልዱ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን7/2/17 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋብኣያ
ይቕረብ።

ደሰ
ታ
ሄም
ል
ቤተ
ዊት
ዳ
ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳሃብ

ፍዮሪ ሽማንጉስ መብራህቶም፡
ስም ኣደይ ኣዝመራ ዑቕባዝጊ
ገ/ሚካኤል ምባል ተሪፋ፡ ፍስሃ
ጨጉ ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን16/2/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋብኣያ ይቕረብ።

ዕዳጋ ሓሙስ

ዞባ ማእከል
ኣስመራ
ትሕቲ ዕድመ ኣሞን ከሰተ ረዳእ
ብወኪል ኣቢሉ፡ ኣሞን ከሰተ ረዳእ
ምባል ተሪፋ፡ ኣሞን ቴድሮስ ጸጋይ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/1/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋብኣያ
ይቕረብ።
እቲፋኖስ
ገብረጊዮርጊስ
ጸጋይ ምባል ተሪፋ፡ እስቲፋኖስ
ገብረጊዮርጊስ
ጸገ
ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን8/2/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋብኣያ ይቕረብ።
ከሳሲ ቀሺ ተስፋይ ኣስመላሽ
ገብረእግዚኣብሄር ንተኸሳሲት ወ/ሮ
ወልዳይ ኣርኣያ ብናይ ገንዘብ ክሲ
ስለዘቕረቡላ ኣድራሽኣ ብንጹር
ስለዘይፈልጦ ትጸዋዓለይ ስለዝበሉ፡
ተጸዊዓ ን2/2/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋብኣያ ባዕላ ወይ ብወኪላ
ትቕረብ። እንተዘይቀረበት ቤ/ፍ
ኣብ ዘየላትሉ ከምዝረአ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ቁሸት
ወ/ሮ
ሳባ
ወልደማርያም
ገብረክርስቶስ በዓል ቤተይ ኣቶ
ዮሴፍ ገብረገርግሽ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ
ወረስቲ ናይ ወላዲኦም ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን9/2/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣቶ ቴድሮስ ወልደማርያም፡
ወላደየይ ኣቶ ወልደማርያም
ገብረኣምላኽ ካሕሱ ብሂወት
ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወ/ሮ ዝፋን
ገብረኣምላኽ ካሕሱ ሓፍቱ ብዕለት
23/10/1995 ናይ ውህብቶ ኣብ
ቅድሚ መሰኻኽር ዘለውዎ ብሰሜን
ምስ ሃለቃ ስዮም፡ ብምብራቕ
ምስ ሃለቃ ኣስራት፡ ብደብብ ምስ
ህዝባዊ መንገዲ፡ ብምዕራብ ምስ
ህዝባዊ መንገዲ ዝዳወብ ውህብቶ
ፈጺማትለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኣቶ ተኽላይ በራኺ ተስፋገርግስ፡
ካብ ኣቶ ኣርኣያ ዓንደማርያም
ሓጎስ ናይ ገዛ መኪና ቁ.ሰሌዳ
ER-128500 ስርሓት ጃፓን
ሽይጡለይ መሽጣ ውዕል ምስ
ወዳእና ናብ ስመይ ከየመሓላለፈለይ
ካብዚ ዓለም ብሞት ስለዝተፈልየ
ኣብ ቤ/ፍርዲ ትእዛዝ ሂቡ ናብ
ስመይ ክትመሓላለፈለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ
ፓራዲዞ ጸጸራት

ዓዲዃላ
ተስፋገርግስ
ገብሪሂወት
ወልደኣረጋይ፡
ምባል
ተሪፉ፡
ተስፊት ገብሪሂወት ወልደኣረጋይ
ተባሂሉ ክእረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተራእምኒ

ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ
ለተሚካኤል
መሐሪ
ገብሪሂወት በዓል ቤተይ ኣቶ
ገብረሚካኤል ተክለማርያም ባይሩ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና
ድማ ናይ ኣቡኦም ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፣ ን6/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ዓጓ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ
ይርጋኣለም ኣንጎሶም ለባሲን
ተኸሳሲ ኣቶ ሳሚኤል ኡሙን
በየነን ዘሎ ናይ ሓዳር ክርክር፡
ተኸሳሲ ተጸዊዑ ን2/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሰገነይቲ ድግሳ
ኣቶ ሃይለሚካአኢል ደበሳይ
ኣስገደን ወ/ሮ ቅዱሳን ዘገርግስ
ተስፋን፡
ጓልና
ሰለማዊት
ሃይለሚካኤል ደበሳይ ስለዝሞተት፡
ንሕና ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸለና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን24/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሽማንጉስ ላዕላይ

ወ/ሮ ፋና ወረቀ ገብረዝጊኣብሄር
በዓል ቤተይ ኣቶ መኮነን ተስማ
ወልደትንሳኤ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም

ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሰላም ሽሻይ ጸጋይ
በዓል ቤተይ መብራህቱ ተስፋይ
ነማርያም ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
8 ደቅና ድማ ናይ ኣቦኦም ወረስቲ

ወ/ሮ ኣስሊ እዮብ ተኽለሃይማኖት፡
በዓል ቤተይ ታደሰ ፍስሃየ
ገብረዝጊ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን24/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መስከረም ስላም
ተሰነይ
ወ/ሮ ፍዮሪ መሓሪ ተኽለኣብ፡
ተጸዋዒ ኣቶ ዮናስ ተክልኣብ ክፍለ
ብሕጋዊ መገዲ ተመርዒና 2 ቆልዑ
ወሊድና። እንተኾነ ተጸዋዒ ኣብ
2010 ናብ ወጻኢ ሃገር ጁባ ምስ
ከደ ስጋብ ሕጂ ንዓይ ኮነ ንደቀይ
ቀለብ ይኹን ድሃይ ስለዘይገበረልና
ተጸዊዑ ሓደ መዕለቢ ክግበረለይ
ስለዝበለት፣
ዝቃወም
ወይ
ድሃይ ተጸዋዒ ዝፈልጥ እንተሎ፡
ን29/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪብኩም ጉዳዩም ቤ/ፍ
ክረአ ምዃኑ ይሕብር።

NOTICE
Notice is hereby given to the public that the shareholders of Negadras International

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከባቢ 03 ከረን
ከሳሲ በኺት መሓመድ ሑሰን፡
ተኸሳስቲ ወ/ሮ ምብራቕ ደበሳይ
በይን ተወካሊ ወሃድ ሳልሕ
ኣደም በይኑ ኣብ 2012 መኪና
ስለ ዝሸጡለይ ክሳብ ሕጂ ስም
ስለዘየመሓላለፉለይ
እንተለዉ
ጉዳዮም ክከታተሉ እንተዘየለው
ድማ ተጸውዖም ጉዳዮም ክውድኡ
ን30/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ።

Share Company on their Extraordinary General Meeting held on the 9th day of
2017 have resolved that;
1. Pursuant to Central Region Court of Zoba Maekel under file No.1749/2016
on 06/12/2016 Mrs. Ruth Tesfatzion has been expelled from Negadras
International Company Sh.Co.
2. Ms. Nitsihti Fikadu Ghebresillassie has increased her number of shares
from one share to three shares by contributing 3,000.00 (Three Thousand)
Nakfa par value of which is 1500 (Six Hundred) Nakfa. Hence, the latest
shareholding of the company has become as follows;

ዞባ ደቡብ ድባርዋ

3.
Shares

1.ኣቶ ተኽላይ ሃብተገርግሽ
2. ወ/ሮ ኣስቴር ሃብተገርግሽ
ትሕቲ ዕድመ ቤተልሄም ሳሚኤል
ኣብርሃም ምባል ተሪፋ፡ ቤተሊሄም
ተኽላይ ሃብተ ተባሂሉ ይተኣረመላ
ስለዝበሉ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡
ን25/01/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ደቀምሓረ
ገነት ተስፋማሪያም ተስፋስላሴ
ምባል ተሪፋ፡ ገነት ተስፋማርያም
ገረስላሴ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን16/2/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

1. Mrs. Netsa Tesfatsion Serekebrhan
2. Mr. Awet Gaim Haileghiorgis
3. Mrs. Menia Fekadu Gebresslasie
4. Ms. Nitshiti Fikadu Ghebresillassie
5. Mrs. Arsiema Habtemariam Kidane
Total shares		

Value in Nakfa

69 shares
25 shares
2 shares
3 share		
1 share
100 shares

103,500.00
37,500.00
3,000.00
4,500.00
1,500.00
150,000.00

NEGADRAS INTERNATIONAL SHARE COMPANY

ሓዳስ

ኤርትራ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ኣብ መንጎ ወ/ሮ ያየሽ ይሕደጎን
ተጸዋዒ ኣማረ ይሕደጎ ዘሎ ናይ ውክልና
ምስራዝ ጉዳይ፡ ተጸዋዒ ንጹር ኣድራሻ
ስለዘይተፈልጠ፡ ን17/2/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
2ይ መጋብኣያ ቁ.35 መልሱ ሒዙ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪብካ ኣብዘየለኻሉ ጉዳይ ክረአን
ክውሰንን ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ወ/ሮ ፍቓዱ በየነን ኣቶ ዳኒኤል
ማናን ብዘሎ ናይ ሞግዚት ጉዳይ፡ ተጸዋዒ
ኣቶ ዳኒኤል ማና ተኽለ ብኣድራሽኡ ክርከብ
ስለዘይከኣለ፡ ን14/2/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ
መጋባኣያ ቁ.35 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ኣብ ዘየለኻሉ ጉዳይ ክረአን ክውሰንን
ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣልማዝ ተወልደ ዘርኡ፡ ስም ኣደይ
ተኽለ መኮነን ገብሩ ምባል ተሪፉ ተኽለ
መኮነን ገብረኣብዝጊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/2/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ.35 ይቕረብ።
የሩሳሌም ዑቕባይ ግርማይ ምባል
ተሪፉ፡ የሩሳሌም ዑቕቢት ጸጋይ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/1/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ መጋባኣያ
ቁ.39 ይቕረብ።
ኣድያም ጉብሳ ክፍለማርያም ምባል
ተሪፉ፡ ኣይዳ ጉግሳ ክፍለማርያም ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበት፡ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/1/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል
መጋባኣያ ቁ.39 ይቕረብ።
ከሳሲ ኣቶ ፍረ ተስፋስላሴ ብርሃነ፡ ተኸሰስቲ
ወረ/ነፍ መንግስ ገብረእግዚእእብሄር ነፍ/
ማመት ተ/ማርያም፡ ንጽህቲ መንግስ +4 ዘሎ
ናይ ውርሲ ምቅሊት ጉዳይ፡ ተኸሰስቲ ወ/ሮ
ንጽህቲ መንግስ፡ ነጋ መንግስ፡ ኣማኑኤል
መንግስ፡ ኣስመረት መንግስ፡ ኣድራሽአን
ፍሉጥ ስለዘይኮነ ተጸዊዐን ን14/2/17 ኣብ
2ይ መጋብኣያ ይቕረባ። እንተዘይቀሪብኩም
ኣብ ዘየለኹምሉ ጉዳይ ክረአን ክውሰንን
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣኽርያ
ጽሃይቱ ተስፋይ ካሕሳይ፡ ወላዲትና
ለተገርግሽ
ገብረስላሴ
ገብረመስቀል
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ ሓንቲ ሓፍተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፡ ዝቃወም
እንተሎ ን26/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ
ኣቶ ቴድሮስ ኣርኣያ ገብረስላሴ፡ ኣቦና ኣቶ
ግራ/ኣርኣያ ገብረስላሴ መዓሾ፡ ኣደና ወ/ሮ
ምዕራፍ ይከተም ዑቕባሚካኤል፡ ስለዝሞቱ
4 ደቆም ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/2/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኤልሳ ገብረሚካኤል ካሕሳይ በዓል
ቤተይ ኣቶ ግርማይ በራኺ ሓጎስ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
9 ደቀይ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

11 ጥሪ 2017 - ገጽ 11

መበል 26 ዓመት ቁ.114

ምምሕዳር ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ረ ነፍ/ሮማ ሃይለ ገረመድህን፡
ገብረመስቀል ተወልደ ገብረስላሴ፡ ካብ ነፍ/
ከበደሽ ተኽለ ብርሃነ ብለበዋ ዝተዋህበና ገዛ
ናብ ኣደና ነፍ/ሮማ ሃይለ ዝተገብረ ለበዋ
ይጽደቐልና ስለዝበሉ፡ ዝቃወም እንተሎ፡
ን31/1/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
እምባደርሆ
ወ/ሮ ሳባ ገብረሂወት፡ ወኪል ኣቶ ኣሰፋው
ገብረክርስቶስ፡ ኣቦና ገብረሂወት ጊላዝጊ
ጓንጉል ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ በለዛ
ወ/ሮ ሰናይት ተኽለ ተስፋስላሴ፡ ኣቦይ
ተኽለ ተስፋስላሴ ስለዝሞተ፡ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ከምኡ’ውን ኣባሓጎይ
ተስፋስላሴ ሃብተማርያምን ዓባየይ ለተገርግሽ
ተኽሉን ስለዝሞቱ፡ ናይ ኣቦይ ተኪኤ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን1/2/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከባቢ
02 ሓርነት ሓጋዝ
ወ/ሮ ኣበባ ደበሳይ ገብረስላሴ በዓል ቤተይ
ኣቶ ዮውሃንስ ተኽለ ገሹ ስለዝተሰወአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
6 ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከባቢ
03 ከረን
ወ/ሮ ኤደን ባህታ ካሕሳይ፡ በዓል ቤተይ
ተስፋይ ተስፋማርያም ስለዝተሰወአ፡ ኣነ
ምስ 5 ደቁ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ደግራ ልብአ
ወ/ሮ ኣበባ ዘውደ ዘርኡ በዓል ቤተይ ተለንተ
ዓንደማርያም ተስፋማርያም ስለዝተሰወአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
9 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/2/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ስምረት ሙሴ
ዮውሃንስን ተኸሳሲ ኣቶ ኣብርሃም ኣርኣያ
ብሩን ዘሎ ናይ መኪና መሸጣ ስም ምትሕልላፍ
ክርክር፡ ተኸሳሲ ነዛ ካብኡ ዝወሰድክዋ፡
ER-3-10517 ፊያት ዝዓይነታ ናይ ጽዕነት
መኪና ቁ.ቻሲ 697 N*B*008636*
ዝኾነት ስም ከተሓላላፈለይ ብኣድራሽኡ
ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል ን9/2/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባኣያ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ
ኣብ ዘየለወሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣምለሰት ኣማረ ተሰማ፡ ስም ኣደይ ትወን
ሃይለ ሓጎስ ምባል ተሪፉ፡ በለጸት ሞጎስ

ኣድሓኖም ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/17 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ
መጋባኣያ ሰዓት 8:00 ቅ.ቀ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ንፋስ
ኣቶ ዘካርያስ ገብረስላሴ ወልደእየሱስ፡
ወለድና ገብረስላሴ ወልደእየሱስን ብጽዕቲ
ዕንቋይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 9 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/1/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዞባ

ደቡብ ደቀምሓረ
ከሳሲት ወ/ሮ መብራት ወልደማርያም
ገብረማርያም፡ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ወረ/
ነፍ ኣብርሃ ሞጎስ ወልደሚካኤል ተተካእቲ
1 ዕርዶም ኣብርሃ መጎስ 2.ከበዶም
ኣብርሃ ሞጎስ ብመስረት ዝተፈጸመ ውዕል
መሸጣ ገዛ ናይ ስም ዋንነት ምትሕልላፍ
ግምቱ 1,450,000.00 (ሓደ ሚልዮንን
ኣርባዕተ ሚእትን ሓምሳን ሽሕ ናቕፋ)
ዝኾነ ክሲ ስለዝመስረታ፡ ተኸሰስቲ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል መልሲ ሒዝኩም

ን15/2/17 ኣብ ላዕለዋይ ቤ/ፍ
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ንስኹም
ኣብ ዘይብሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ምልክታ ንደለይቲ ስራሕ
ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንኩላን ኤርትራ ኣብዞም ዝስዕቡ መደባት
ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ ስራሕተኛታት ኣወዳዲሩ ክቖጽር ስለዝደለየ፡ ኣብ ታሕቲ
ንዝተዘርዘሩ መምዘኒታት ዘማልኡ ተወዳደርቲ ደለይቲ ስራሕ ሰነዳቶም ሒዞም ክቐርቡ
ይዕድም።
1. ኣዳያዲ ስራሕ
-

ደረጃ ትምህርቲ
ተመኩሮ ስራሕ
ክእለት/ሞያ
ተወሳኺ ክእለት
ዕድመ

= ቢ.ኤ ዲግሪ
= ክልተ ዓመት
= ምሕደራ ህዝባዊ ርክባት
= ምልከት ኮምፒተር ኣፕሊኬሽን
= 30-60 ዓመት

2. ስራሕተኛ ሕሳብ (Accountant)
-

ደረጃ ትምህርቲ
ተመክሮ ስራሕ
ክእለት/ሞያ
ተወሳኺ ክእለት
ዕድመ

= ዲፕሎም
= ክልተ ዓመት
= ኩሉ ዓይነት ሕሳባዊ ስርሓት ዝመልኽ
= ኮምፒተር+ ፒችትሪ ኣካውንቲንግ ዝመልኽ
= 30-50 ዓመት

3. ተሓዚ ገንዘብ (Cashier)
-

ደረጃ ትምህርቲ
ተመኩሮ ስራሕ
ክእለት/ሞያ
ዕድመ

= ካልኣይ ደረጃ ዝወድአ
= ክልተ ዓመት
= ኣፍልጦ ሕሳባዊ ስራሓት
= 25-40 ዓመት

4. ዓቃቢ ንብረት
-

ደረጃ ትምህርቲ
= 10ይ ክፍሊ ንላዕሊ
ተመኩሮ ስራሕ
= ክልተ ዓመት
ክእለት/ሞያ
= ምሕደራ ንብረት
ተወሳኺ ክእለት
= ምልከት ኮምፒዩተርን ፍቓድ መምርሒ መኪናን
ዕድመ= 30-60 ዓመት

5. ፕሮጀክተ ኮኦርዲነተር፡ ብኮንትራት ንክልተ ዓመት
-

ደረጃ ትምህርቲ
ተመክሮ ስራሕ
ክእለት/ሞያ
ተወሳኺ ክእለት
ዕድመ

= ቢ.ኤ ዲግሪ
= ክልተ ዓመትን ልዕሊኡን
= ምሕደራ ፕሮጀክት
= ኮምፒተር ኣፕሊኬሽን፡ ምልክተ ቋንቋ እንግሊዝ
= 30-60

ሓበሬታ፦ ቦታ ስራሕ፡ ኩሉ ዞባ ማእከል ከም ኣድላይነቱ ንዞባታት ምንቅስቓስ
ይህሉ።
-

ደሞዝ
= ብስምምዕ
ግቡኣት
= ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፈጸመ ወይ ዘይምልከቶ
ብዝሒ
= ንነፍሲ ወከፍ ስራሕ ሓሓደ
ኩሉ መደብ ስራሕ = ጾታ ኣይፈልን

መሰነይታ ሰነድ፦ መረድኢታት ትምህርቲ ንተመኩሮ ስራሕን ካልእ ሓጋዚ ስነዳትን
ምስ ዝተማልአ ካሪኩለም ቪተ።
እዚ ምልክታ’ዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተሓቲሙ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን10
(ዓሰርተ) ተኸታተልቲ መዓልታት ስራሕ ክፋት ኮይኑ ይጸንሕ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሃገ/ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን
ስንኩላን ኤርትራ ፊት ደንደን ስፓርት ክለብ ብኣካል ብምቕራብ ወይ ከኣ ብቴሌፎን
07168539/07389054 ብምድዋል ምውካስ ይከኣል።

ሓዳስ

ኤርትራ

11 ጥሪ 2017 - ገጽ 12

መበል 26 ዓመት ቁ.114

መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ናብ ጋምብያ የምርሑ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ሚያንማር - 22 ሽሕ ህዝቢ ናብ
ባንግላደሽ ሃዲሙ

ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብዚ
ሰሙን’ዚ ጥራይ - ካብ ሚያንማር ልዕሊ
22 ሽሕ ስደተኛታት ናብ ባንግላደሽ ከም
ዝሃደሙ ሓቢሩ።
እቲ ውድብ ከምዝሓበሮ፡ እቶም ናብ
ባንግላደሽ ኣትዮም ዘለዉ ስደተኛታት
ንድሕነቶም ክብሉ ካብ ወተሃደራት
ሚያንማር ዝሃደሙ ‘ሮሂንግያ’ ናይ
ዝተባህለ ቀቢላ ኣባላት እዮም።
ዝሓለፈ ጥቅምቲ ወተሃደራት ሚያንማር
ኣብቲ ኣባላት ቀቢላ ሮሂንግያ ዝነብርሉ
ሰሜናዊ ክፋል’ታ ሃገር፡ ኣንጻር ዕጡቓት
ተቓወምቲ ዝቐንዐ ስርሒት ከካይዱ ካብ
ዝጅምሩ ክሳብ ሕጂ፡ ልዕሊ 65 ሽሕ
ኣባላት ሮሂንግያ ካብታ ሃገር ብምህዳም
ኣብ ባንግላደሽ ክዕቈቡ ተገዲዶም
ከምዘለዉ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት የመልክቱ።
ኣብ ሰሜናዊ ሚያንማር ዞባ ‘ራኪኒ’
ኣባላት ቀቢላ ሮሂንግያ ምዃኖም ዝንገረሎም
ዕጡቓት ተቓወምቲ ኣብ ልዕሊ ነቑጣ
ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍጻም 9 ኣባላት

ጸጥታ ድሕሪ ምቕታሎም፡ ሰራዊት’ታ
ሃገር ከም ዓንጾ-ዓንጾ ናይቲ ዝወረዶ
መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ
ናይ’ቲ ከባቢ ግፍዕታት ይፍጽም ምህላዉ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኸስስ።
ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት፡ ብሰራዊት
ሚያንማር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ነበርቲ
ናይቲ ከባቢ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ምስ
ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከምዝጽብጸብ
ይገልጻ።
ኣብ ባንግላደሽ ተሰዲዶም ዝርከቡ
ኣባላት ቀቢላ ሮሂንግያ፡ ብሰራዊት
ሚያንማር ኣልማማ ምቅጻል ዓድታት፡
ቅትለትን ዓመጽን ዝኣመሰሉ ግፍዕታት
ከምዝፍጸም እዮም ዝሕብሩ።
ይኹን እምበር፡ ነቲ ወሪዱ ዝተባህለ
ግፍዕታት ንኽምርምር ብመንግስቲ
ሚያንማር ዝተመስረተ ኮሚሽን፡ ኣብ
ልዕሊ’ቶም ውሑድ ቁጽሪ ዘለዎም
ኣባላት ቀቢላ ሮሂንግያ ዝኾነ ገበናት
ጃምላዊ ህልቂትን ምግሃስ መሰላትን
ከምዘይተፈጸመ’ዩ ዝሕብር።

ታይላንድ - ብዕልቕልቕ 25 ሰባት
ሞይቶም

መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ
ምስ ፕረዚደንት ጋምብያ ያሕያ ጃምዕ
ንምዝርራብ ናብታ ሃገር ከም ዘምርሑ
ተለቪዥን ኣልጀዚራ ሓቢራ።
ፕረዚደንት ላይበርያ ኢለን ጆንሰን
ሰርሊፍ፡ ፕረዚደንት ናይጀርያ ማሕማዱ
ቡሃሪን ፕረዚደንት ጋና ነበር ጆን ድራማኒ
ማሃማን ሎሚ ረቡዕ ናብ ርእሰ ከተማ
ጋምብያ - ባንጁል ክኣትዉ ትጽቢት
ከምዘሎ ተፈሊጡ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ እቶም መራሕቲ
ሃገራት ምዕራብ ኣፊሪቃ፡ ኣብ ምርጫ
ከም እተሳዕረ ዝተገልጸ ፕረዚደንት
ጋምብያ ያሕያ ጃምዕ ብፍቓዱ ስልጣኑ
ከረክብ ንምእማን’ዮም ናብታ ሃገር ዝኸዱ
ዘለዉ።
መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ
ብጉዳይ ጋምብያ ንምዝርራብ ኣብ
ከተማ ኣቡጃ ተኣኪቦም ከምዝቐነዩን፡
ኣብታ ሃገር መስርሕ ምስግጋር ስልጣን
ብሰላም ክሰላሰል ከምዘለዎ ምግላጾምን
ምንጭታት ዜና ይሕብሩ።
ፕረዚደንት ጋምብያ ያሕያ ጃምዕ
ዋላ’ኳ ኣቐዲሙ ስዕረቱ ከምዝቕበል
እንተገለጸ፡ ድሒሩ እቲ ምርጫ

ምድንጋራትን ምትእትታው ናይ ደገ
ሓይልታትን ከምዝነበሮ ብምግላጽ፡ ካብ
መሪሕነት ንኸይወርድ ከምዝወሰነ’ዩ
ዘነጽር።
ኮሚሽን ምርጫ ጋምብያ ኣብቲ
ዝሓለፈ ታሕሳስ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ
ምርጫ መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ ኣዳማ
ባሮው ከም እተዓወተ’ዩ ገሊጹ።
እቲ ኣብ ምርጫ ከም እተዓወተ
ዝንገረሉ ዘሎ ፖለቲከኛ፡ ዝመጽእ 19 ጥሪ
ቃለ-ማሕላ ንምፍጻም ወጢኑ ከምዘሎ
ብምምልካት፡ ብድሕር’ዚ ንፕረዚደንት
ያሕያ ጃምዕ ከም መራሒ ዕጡቓት

ተቓወምቲ ከምዝርእዮ የጠንቅቕ።
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕጹያት
ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጋምብያ ብሰንኪ
ተለዓዒሉ ዘሎ ዘይምቅዳው፡ እታ ሃገር ናብ
ዲቕ ዝበለ ኲናት ሓድሕድ ከይትጥሕል
ስግኣት ከምዘሎ’ዮም ዲፕሎማሰኛታት
ዝሕብሩ።
ኣብ ጋምብያ ዝመደበሮም 12 ናይ
ወጻኢ ኣምባሳደራት፡ ፕረዚደንት ጃምዕ
ስልጣኑ ከረክብ ብምጽዋዖም፡ ብህጹጽ
ካብታ ሃገር ክወጹ በቲ መራሒ ተኣዘዚዞም
ከምዘለዉ፡ ጸብጻብ ኣሶሸይትድ ፕረስ
የረድእ።

ስነ-ስርዓት ቀብሪ መራሒ ኢራን-ነበር ተፈጺሙ

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ፕረዚደንት ኢራንነበር ኣኽባር ሓሽሚ ራፍሳንጃኒ፡ ላዕለዎት
ፖለቲከኛታት፡ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን
መራሕቲ ሃይማኖትን ዝርከብዎም
ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት’ታ
ሃገር ኣብ ዝተረኽብሉ ትማሊ ሰሉስ
ተፈጺሙ።
ነቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ዝመርሐ
መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ
ካመኒይ፡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስመዖ
መደረ፡ “ብጻየይን መቓልስተይን ስኢነ”
ድሕሪ ምባል፡ ምስ ራፍሳንጃኒ ናይ

60 ዓመት ዕርክነት ከምዝነበሮ ገሊጹ።
ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ እናሻዕ
ክርክራትን ፍልልያትን ይለዓል ምንባሩ
ግን ኣይሓብአን።
ኣብቲ ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሓኒ
ከምኡ’ውን ኣዛዚ ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ
ኢራን ቃስም ሱለይማኒ ዝተረኽብሉ እቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ፡ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ
ሓለዋ ከም እተፈጸመ ቢቢሲ ሓቢሩ።
ካብ 1989 ክሳብ 1997 ንኢራን
ዝመርሓ ኣኽባር ራፍሳንጃኒ፡ ድሕሪ
ሰውራ’ታ ሃገር ካብ እተራእዩ ጸለውቲ

መራሕቲ ሓደ ምንባሩ ይግለጽ። ንሱ
ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ብዝተኸተሎ ተሪር
ኣካዪዳ’ውን ይውቀስ’ዩ። ራፍሳንጃኒ፡
ብዝሓደሮ ድኻም ልቢ ኣብ መበል
82 ዓመት ዕድሚኡ ዝሓለፈ ሰንበት’ዩ
ዓሪፉ።
ኣቐዲሙ ኣኽራሪ መርገጺ ይኽተል
ምንባሩ ዝንገረሉ ራፍሳንጃኒ፡ ኣብዚ
ሒደት ዓመታት ምስ መራሒ’ታ
ሃገር-ነበር መሓመድ ኻታሚ ልፍንቲ
ብምምስራት ንጽገናዊ ለውጢ ክድግፍ
ምጽንሑ ምንጭታት ዜና ይገልጹ።
ብሰንኩ ድማ ምስ መንፈሳዊ መራሒ
ኢራን ዝነበሮ ርክብ ከም እተበትከ
ይንገር።
ደገፍ ራፍሳንጃኒ ከምዘለዎ ዝንገረሉ
ንጽገናዊ ለውጢ ዝደፍእ መራሒ ኢራንነበር መሓመድ ኻታሚ ኣብቲ ስነ-ስርዓት
ቀብሪ ከይሳተፍ ከምእተኸልከለ ዝሕብሩ
ምንጭታት ዜና፡ ኣብቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ
ዝተሳተፉ ደገፍቱ ስሙ እናረቑሑ
ክጭርሑ ከም እተሰምዑ ገሊጾም።

መራሒ ኣይቮሪኮስት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት የባርር

ኣብ ታይላንድ ብሰንኪ ዘጋጠመ
ዕልቕልቕ ብውሑዱ 25 ሰባት ከም ዝሞቱ
ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ።
ኣብታ ሃገር ንሓያሎ መዓልታት
ብዘይምቁራጽ ዝሃረመ ዝናብ፡ ኣብ 12
ዞባታት ዕልቕልቕ ከም ዘስዓበ ተፈሊጡ።
ንደቡባዊ ዞባ ምስ ከተማ ባንኮክ ዘራኽብ
ቀንዲ ጽርግያ ብሰንኪ እቲ ዕልቕልቕ
ካብ ስራሕ ወጻኢ ከምዝኾነ ጸብጻባት
ሓቢሮም።
ላዕለዋይ በዓል-ስልጣን መጓዓዝያ እታ
ሃገር፡ ብሰንኪ እቲ ዕልቕልቕ፡ ምንቅስቓስ
ተሽከርከርቲ ደው ኢሉ ከምዘሎ ገሊጹ።
ዝሃርም ዘሎ ዝናብ እናዛየደ ብምምጽኡ
መንገዲ ባቡር እውን ከምእተዓጽወ

ወሲኹ የረድእ። ኣብዚ እዋን’ዚ ሓያሎ
ከባቢታት’ታ ሃገር ብማይ ተዋሒጡ
ብምህላዉ ቁጽሪ ምውታት ብልክዕ
ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ኮይኑ ከምዘሎ እውን
ገሊጹ።
ኣብ 2011፡ ኣብታ ሃገር ብዘጋጠመ
መጠነ ሰፊሕ ዕልቕልቕ፡ ልዕሊ 900
ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጸብጻባት
የመልክቱ። ኣብዚ ዓመት’ቲ ተኸሲቱ ዘሎ
ከቢድ ዕልቕልቕ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት
እቲ ዝበርተዐ ምዃኑ ቀዳማይ ምኒስተር
እታ ሃገር ሓቢሩ።
ኣብቲ ዞባ ዝቕጽል ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ
ንቱሪዝም’ታ ሃገር ብኣሉታ ክጸልዎ ከም
ዝኽእል’ዩ ዝግለጽ።

ፕረዚደንት ኣይቮሪኮስት ኣላሳን ኳታራ፡
ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ንዝርከቦም ሓያለ
ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ፖሊስን ናይ’ታ
ሃገር ካብ መዝነቶም ኣባሪሩዎም።
እቲ ፕረዚደንት ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ
ዘሎ፡ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ክግበረሎምን ኣብ
ፍሉይ ኣጋጣሚታት ሞቕሽሽ ክወሃቦምን
ዝጠልቡ ሓያለ ወተሃደራት ካብ ዝእድሙ
ሳልሳይ መዓልቲ ገይሮም ኣብ ዘለውሉ
እዋን’ዩ።
እቶም ምስ ኣዘዝቶም ኣዲሞም ዘለዉ
ወተሃደራት፡ ኣብታ ሃገር ብዕብየታ
ካልኣይቲ ንዝኾነት ከተማ ቦዋከ ድሮ
ተቖጻጺሮምዋ ከምዘለዉ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታትን ሓውሲ
ከተማታትን ዓስኪሮም ዝጸንሑ ካልኦት
ወተሃደራት ነቲ ኣድማ ብብዝሒ
ክጽንበሩዎ ጀሚሮም ብምህላዎም፡ እታ
ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ሕንፍሽፍሽ
ከይተምርሕ ብዙሓት ወገናት ስግኣቶም
ይገልጹ ኣለዉ። መንግስቲ ኣይቮሪኮስትን
ወከልቲ ናይ’ቶም ሓንጊዶም ዘለዉ
ወተሃደራትን ድሕሪ ዘካየድዎ ዝርርብ

ኣብ
ምርድዳእ
በጺሖም ከምዝነበሩ’ዩ
ክግለጽ ቀንዩ።
ቤት-ጽሕፈት
ፕረዚደንት ብሰኑይ
ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡
ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት፡
ላዕለዋይ
ኣዛዚ
ፍሉያት ሓይሊታት
ጸጥታን ዳይረክተር
ጀነራል
ሃገራዊ
ፖሊስን ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር
ምኽንያት ካብ መዝነቶም ከምዝተባረሩ
ኣፍሊጡ ኣሎ።
እቲ ናይ ምብራር ስጉምቲ፡ ቀዳማይ
ሚኒስተር ዳኒኤል ካብላን ካብ ስልጣኑ
ምስ ወረደ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት’ዩ
ስዒቡ። እንተኾነ፡ ካብ ስልጣኑ ዝወረደሉ
ምኽንያት ምስቲ ዝሓለፈ ወርሒ
ዝተኻየደ ምርጫ ደኣ’ምበር ምስቲ ናዕቢ
ዝተኣሳስር ከምዘይኮነ’ዩ ዘነጽር። በዚ ከኣ
ፕረዚደንት ኳታራ ኣብ ዝመጽእ ሰኑይ
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክምዝዝ

ትጽቢት ኣሎ። ብፈረንሳ ንነዊሕ ዓመታት
ዝተገዝአት ኣይቮሪኮስት፡ ኣብ ዝሓለፈ
ትሽዓተ ዓመት ፖለቲካዊ ርግኣት
ተሓሪሙዋ ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።

መአረምታ
ኣብ ናይ ትማሊ 10 ጥሪ ሕታም፡
ኣብዚ ዓምዲ’ዚ፡ “ታይዋን ብልሽውና
ብሞት ዘፍርድ ንምግባሩ ትሰርሕ” ኣብ
ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወጸ ትሕዝቶ፡
ታይላንድ ተባሂሉ ክንበብ ምስናይ
ይቕሬታ ንሕብር።

