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ገጽ 5
ስእላዊ መግለጺ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 6
ፈቃራት ስለ ዝዀንና ኢና
ብፍቕሪ ተሳዒርና

ገጽ 8
ድሙቕ ጽምብል ፍኖት
ድሙቕ ራእይ!

ገጽ 9
ሮናልዶ

ንተበግሶ ሰላም ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዞባታት!
ደቡብ

ብምኽንያት ምብጻሕ ቀዳማይ
ሚኒስተር ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት
ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ - ዶክተር ኣቢይ
ኣብ ዞባ ደቡብ - ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ፡
ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2017/2018
ንዝነበረ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን
ዝግምግም ርክብ፡ ብ5 ሓምለ ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ኣብያተ-ትምህርትን
ኣባላት ምምሕዳርን ዝተረኽቡሉ ኣኼባ፡
ውጽኢት ተመሃሮ በብደረጃኡ፡ ዝነበረ

ኣሕመድ ናብ ኤርትራ፡ ኣብ ዝተፈላለያ
ከተማታትን ሓውሲ-ከተማታትን ኤርትራ፡
መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን

ሓድሽ ምዕራፍ ንምኽፋት ወሲዶምዎ
ንዘለው ተበግሶ ዝድግፍ ውዕዉዕ ሰላማዊ
ሰልፍታት ተኻዪዱ።

እቲ ብ8 ሓምለ ካብ ንግሆ ክሳብ ፍርቂ
መዓልቲ ዝቐጸለ ናይ ደገፍ ሰልፍታት፡
ኣብ ዞባ ደቡብ - ኣብ መንደፈራ፡ ሰንዓፈ፡

ዓዲ-ቐይሕ፡ ጸሮናን ዓዲ-ዃላን፣ ኣብ ዞባ
ጋሽ-ባርካ - ኣብ ባረንቱ፡ ሻምብቆ፡ ሽላሎ፡
ኦምሓጀርን ተሰነይን፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ
- ኣብ ከረን፡ ሓጋዝ፡ ዒላ-በርዕድን ዓዲተከለዛንን፡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ባጽዕን ባዳን፡ ኣብ ዞባ
ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብ ከተማ
ዓሰብ’ዩ ተኻዪዱ።
ሰልፈኛታት፡ ባንዴራታት ኤርትራን
ኢትዮጵያን፡ ከምኡ’ውን ናይ ፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር
ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድን ስእልታት
ዘለዎ
ማልያታትን
ፖስተራትን
ብምድላውን ድሙቕ ህዝባዊ ጓይላታት
ብምትካልን፡ ንጽንዓትን ናይ ሰላም ባህግን
ክልቲኡ ህዝቢታት ዝገልጽ ጭርሖታት
ከምዘቃልሑ፡ ወከልቲ ኤሪና ሓቢሮም።
ሰልፈኛታት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶታት፡
ህዝቢ ኤርትራ ሳዕቤናትን በሰላታትን
ኲናት ኣጸቢቑ ዝርዳእን ንስለ ሰላም
ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለን ብምዃኑ፡ ንሰላም
ልዕሊ ዝኾነ ክልእ ከምዝብህጋ ኣገንዚቦም።
ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ
ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም።

ደቀምሓረ - መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ተገምጊሙ
ብልጫታትን ድኻማትን፡ ንጥፈታት
ባህሊ፡ ስፖርትን ጥዕናን፡ ኣጠቓቕማ ቤትንባብን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን፡ ከምኡ’ውን
ገስጋስ ትምህርቲ ንዓበይትን ምሸታዊ
ትምህርትን ዝምልከት ጸብጻባት ቀሪቡን

ምይይጥ ተኻዪዱሉን።
ብመሰረት’ቲ ጸብጻባት፡ ካብ መባእታ
ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምርቲ
ብድምር ኣኣስታት 22 ሽሕ ተመሃሮ
ክምዝገቡ እንከለዉ፡ 8.7 ሚእታዊት

ካብኦም ከምዘቋረጹ፡ ካብቶም ትምህርቶም
ዝተኸታተሉ ድማ ድማ 80 ሚእታዊት
ከምዝሓለፉ ክፍለጥ ተኻኢሉ።
እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ 8

ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ 9 ነቚጣታት
ከምእተኻየደ፡ 250 ተሳተፍቲ ድማ ካብ
ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዓመት ግቡእ
ትምህርተን ከምእተኸታተላን ተሳታፍነተን
ዝነኣድ ምንባሩን፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ 459 ተመሃሮ ብዝተፈላለየ ማዕርግ ኣመሪቑ
ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ፡ ትማሊ
10 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ናይ ምምራቕ ስነስርዓት፡ 18 ብማዕርግ ማስትረይት፡ 178
ብቐዳማይ ዲግሪ፡ 263 ድማ ብዲፕሎማ፡
ብጠቕላላ 459 ተመሃሮ ኣመሪቑ።
ኣብ ቀጽሪ ህንጻ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ኣብ
ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ እቶም ንመመረቕታ
ዝበቕዑ ተመሃሮ፡ 192 ብዓውዲ ነርሲን፡
82 ብዓውዲ ስነ-መድሃኒት፡ 47 ብዓውዲ
ክንክን ጥዕና፡ 138 ድማ ብዝተዛመደ
ሞያታት ጥዕና ዝተማህሩ ምዃኖም
ተገሊጹ።
ዲን ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ጥዕና
ኣስመራ ዶክተር ግደይ ገብረየውሃንስ፡
ንተመረቕቲ “እንቋዕ ፍረ ጻማኹም
ረኣኹም” ድሕሪ ምባል፡ ኣበርክቶ’ቲ
ኮለጅ ኣብ ምዕባይ ክኢላዊ ዓቕሚ-ሰብን
ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕናን ሃገርና ዓቢ
ምዃኑ ጠቒሳ፡ ተመረቕቲ - ዓጢቖምዎ
ንዘለዉ ፍልጠትን ሞያን ከም መንጠሪ
ባይታ ተጠቒሞም፡ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ናይ

ስራሕ ቦታ፡ ንዝተሰከምዎ ህዝባዊ ሓላፍነት
ብዘይተጒላባነት ክሰርሑሉን ንምዕባለ
ሞያኦም ክጽዕቱን ተላብያ።
ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሑሴን
ብወገና፡ ኣብ ኩሉ ጽላታት ብሓፈሻ ኣብ

ጽላት ጥዕና ድማ ብፍላይ ተመዝጊቡ ዘሎ
ዓወታት፡ ሳላ’ቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ
ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪን
ጻዕርን ምዃኑ ጠቒሳ፡ ስሉጥን ጽፉፍን
ኣገልግልት ጥዕና ኣብ ኩሉ ከባቢታት

ሃገር ንምብጻሕ ዝተርፍ ብዙሕ ስለዝኾነ፡
ተመረቕቲ ብዝደለብዎ ፍልጠት ዕዙዝ
ተራኦም ከበርክቱ ዘለዋ እምነት ገሊጻ።
ወኪል ተመሃሮ፡ ነቲ ብክልሰ-ሓሳብ
ዝተመሃርዎ ኣብ ግብሪ ብብቕዓት

ከተግብርዎ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጹ።
ኣብ 1995 ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርሲቲ
ኣስመራ ዝተመስረተ ኮለጅ ስነ-ፍልጠት
ጥዕና ኣስመራ፡ ሎሚ ዓመት ንመበል
10ይ ግዜኡ እዩ ዘመርቕ ዘሎ።

ስ/ ሳልሕ ዓብደልቃድር

ሓዳስ
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ሃገራዊ ማሕበር ሽኮርያ ኤርትራ ሻድሻይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ

ስ/ ዳኒኤል ወልዱ

ሃገራዊ ማሕበር ሽኮርያ ኤርትራ፡
ብ7 ሓምለ ኣብ ኣስመራ - ኣዳራሽ
ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ

ኤርትራ
ኣቃኒዑ።
ኣብ’ቲ

ሻድሻይ

ጉባኤኡ

ኣባላት

ማሕበር፡

ጋሽ-ባርካ - ጥዕናዊ ንጥፈታት
ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ተገምጊሙ
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ብምውህሃድ
ጨናፍር ሚኒስትሪታት ትምህርትን
ጥዕናን፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ናይ’ቲ
ዞባ ክካየድ ዝጸንሐ ጥዕናዊ ንጥፈታት
ንምግምጋምን ኣብ መጻኢ ኣድማዒ
መደባት ንምትግባርን ዝዓለመ ዓውደ-ዘተ፡
ብ2 ሓምለ ኣብ ባረንቱ ተቓኒዑ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ሓላፊ ባህልን ስፖርትን መምህር ሰለሙን
ገብረእግዚኣብሄር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡
ተመሃሮ ብመልክዕ ወፈራታት ዘሰላሰልዎ
ንጥፈታት ጽሬት፡ ለበዳ ሕማም ዓሶን
ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ኣብ
ምግታእ ልዑል ተራ ከምዝነበሮ፡ ኣሃዛዊ
ሓበሬታ ብምስናይ ገሊጹ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ
ምቊጽጻር ሕማም ዓሶ ኣቶ ኢብራሂም
ያዕቆብ፡ ንኩነታት’ቲ ሕማም ብደረጃ
ሃገርን ኣህጉርን፡ ከምኡ’ውን ሜላታት
ምክልኻሉ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ
ድሕሪ ምሃብ፡ ብፍላይ ዞባ ጋሽ ባርካ
ካብ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ከባቢታት ሃገርና
ስለዝኾነ፡ ነቲ ሕማም ናብ ዝተሓተ
ደረጃ ንምውራዱን ምሉእ ብምሉእ
ንምጥፍኡን ዕዉት ስርሓት ይሰላሰል

ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዳይረክተር
ቤት-ጽሕፈት ሚኒስተር ኣቶ መሓሪ
መንግትኣብ ብወገኑ፡ ቤት-ትምህርቲ
ዝሰረቱ ጥዕናዊ ንጥፈታት፡ ብፍላይ
ኣብ’ቲ ዓሳው ከባቢታት ክስራሓሉ
ምጽንሑ፡ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ጥዕናዊ
ንቕሓት ተመሃሮ በሪኹ ተራኦም ኣብ
ምዕቃብ ጥዕና ሕብረተሰቦም ንምዕዛዝ
ከምዝኾነ ገሊጹ። ዛጊት ተሰላሲሉ ዘሎ
ስርሓት ከም ተመኲሮ ተወሲዱ፡ ንመጻኢ
ብዝሓየለ መልክዕ መታን ክቕጽል፡ ተራ
ምምሕዳራት ክሕወሶ ድማ ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ጋሽ-ባርካ መምህር መሓመድዓሊ
ኢብራሂም ድማ፡ ነቲ መደብ ንምዕዋት፡
ኣብያተ-ትምህርቲ ዝለዓለ ተሳታፍነተን
ዘረጋግጻሉ ምቹእ ባይታ ክፍጠረለን
ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ-ዘተ፡
ርእሳነ-መማህራን፡ ሓለፍቲ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ኣብ ንኡሳን ዞባታት፡
ከምኡ’ውን ሓለፍቲ ኣብያተ-ትምህርቲ
ኣብ ንኡሳን ዞባታትን ሱፐርቪዘራትን
ተሳቲፎምዎ።

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

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

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራትን
ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን
ዝተረኽቡሉ ጉባኤ፡ ኣቦ-መንበር
ማሕበር ዶክተር ጐይትኦም
መብራህቱ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
ሕብረተ-ሰብ ኣፍልጦኡ ኣብ
ምቊጽጻርን ምክልኻልን ሕማም
ሽኮር ኣዕብዩ ንሕሙማት ሽኮር
ወገናቱ ዝገብሮ ምሕብሓብ ከም
ባህሊ ክሰርጽ ድሕሪ ምልባው፡
ንሚኒስትሪ ጥዕና ስለ’ቲ ዝገብረሎም

ናጻ ናይ መድሃኒትን ሕክምናን
ኣገልግሎት ኣመስጊኑ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዝያዊ ዋና
ዳይረክተር ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር
ዓንደብርሃን ተስፋጼን ብወገኑ፡
ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ጽላት
ጥዕና ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወታት
ንምድንፋዕ፡ እቲ ሚኒስትሪ ምስ
መሻርኽቱ ብምትሕብባር ጻዕርታቱ
ብዝለዓለ ከምዝቕጽሎ ብምርግጋጽ፡
ኣብ
መዳይ
ምክልኻልን

ምቊጽጻርን ሕማም ሽኮርያ ምስ
ማሕበር ሽኮርያ ተወሃሂዱ ክሰርሕ
ዘለዎ ድልውነት ኣረጋጊጹ።
ኣብ መወዳእታ፡ ንድፊ ቅዋም
ንጉባኤኛታት ተነቢቡ ምስ ጸደቐ፡
ንዝመጽእ 3 ዓመታት ንማሕበር
እተገልግል ኣካያዲት ኣካል
ተመሪጻ።
ኣብ 1996 ዝተመስረተ ሃገራዊ
ማሕበር ሽኮርያ ኤርትራ፡ ኣስታት
15 ሽሕ ኣባላት ኣለውዎ።

ማእከል - ተርእዮ ሕማም ዓሶ ኣብ ደረጃ
ምቊጽጻር ተበጺሑ
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ሕማም ዓሶ ንምቊጽጻር
ምስ ኮምን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን
ብምውህሃድ ብዘሰላስሎ ዘሎ ጐስጓሳትን
ግብራዊ ስራሕን፡ ኣብ ዞባ ማእከል 98
ሚእታዊት ንምቊጽጻሩ ተኻኢሉ ከምዘሎ
ተገሊጹ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና’ቲ ዞባ ሓላፊ
ኣሃዱ ምቊጽጻር ሕማም ዓሶ፡ ኣቶ መለስ
ገብረየሱስ፡ ዓሳዊ ተባሂሉ ኣብ ዝተጠርጠረ
ቦታታት፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ ኣብ
10 ዓድታት፡ ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ኣብ
6 ዓድታት፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ድማ
ኣብ 9 ዓድታት ብደረጃ ኮም ዝቘማ
ኣብ ምቊጽጻር ዓሶ ዝነጥፋ ኮሚተታት
ከምዘለዋ ብምሕባር፡ ኣመሓደርቲ ሓገዞም
ከበርክቱለን ኣዘኻኺሩ።

ኣብቲ ዞባ ኣብ ምቊጽጻር ዓሶ
ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ንምዕቃብን ነቲ
ሕማም ንምጥፋእን፡ ወፈራዊ ጽሬት
ብቐጻሊ ክካየድ፡ ምስ ምእታው
ክራማት ድማ፡ ካብ ወርሒ ሓምለ
ክሳብ ወርሒ ሕዳር መራብሒ ጣንጡ
ጐዳጒዲ ንምድፋን ብዝለዓለ ክስራሕ
ድማ ኣተሓሳሲቡ። ምልክታታት ዓሶ
ዝተራእዮ ሰብ ብኣጋ ናብ ትካላት
ጥዕና ክኸይድን ዝተኣዘዘሉ መድሃኒት
ብግቡእ ክከታተልን እውን ተላብዩ።
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ
ማእከል፡ ዓመታዊ - ካብ 24 ክሳብ
31 ሓምለ ኣብ ዝውደብ ሃገራዊ ቅነ
ምክልኻል ሕማም ዓሶ፡ ወፈራታት
ጽሬት ከምዝውድብ፣ ንነብሰ-ጾራት፡

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

ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናትን
ኣረጋውያንን ድማ ብመድሃኒት ዝተሰበነ
ናሙስያ ከምዝዕድል ይፍለጥ።

ሎሚ መደባት ERI-TV
ሰዓት
12:00
12:30
12:50
13:30
13:40
14:20
15:00
16:00
16:35
17:20
18:30
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን
ዜና ዓረብ
ቴራብ
ፓኖራማ
ሙ/ድራማ
ዕላል ጥበባት
ደኩመንታሪ
ህርመት
ማእገር
ዜና ትግረ
ሽንግርዋ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ሪ

ፖርታዥ

ጦብላሕታ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ
ኣብ ህዝቢ ኤርትራ

ተስፋኣለም የማነ

ብቐዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣቢይ
ኣሕመድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ
ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ፡
ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልቲ
ታሪኻዊ ምብጻሕ ፈጺሙ ብ9 ሓምለ
ናብ ሃገሩ ከም ዝተመለሰ ኣብ እዋኑ
ተኸታቲልናዮ ኢና። እቲ ልኡኽ
ድሕሪ’ቲ ዝተገብረሉ ኣዝዩ ድሙቕ
ኣቀባብላ፡ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ
ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ተራኺቡ ኣብ ምኽፋት ሓድሽ
ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ምዕራፍ
ዘተኮረ ሰፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ። ኣብ
መወዳእታ ድማ፡ ንክልተኡ ኣሕዋት
ህዝብታትን ኣሓት ሃገራትን ናብ
ምሉእ ሰላምን ምሕዝነትን ዘሰጋግር
ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነጥቢታት ዝሓዘ
ስምምዕ ከቲሞም።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ንገለ ካብቶም
ምስኡ ሓቢሮም ዝመጹ ሚኒስተራትን
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣንን ብዛዕባ’ቲ ኣብ
ህዝብና ዝተዓዘቡዎ ትዕዝብቲታት
ከካፍሉና ተወኪስናዮም ኔርና። ብኸምዚ
ዝስዕብ ድማ ኣቕሪብናዮ ኣለና - ሰናይ
ንባብ፦

ዝኸበርካ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ኢትዮጵያ ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ፡
ብቐዳምነት እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም!
ቅድሚ ናብ ሕቶና ምእታውና ኣቀባብላ ህዝቢ ኣስመራ ከመይ
ጸኒሑኩም?
ብወገነይ ነዛ ሕቶ መልሲ ንምሃብ
ቃላት ኣይረኽበላን - ከውሕዶ እየ።
እዚ ንምግናን ኣይኮነን። ብሜድያ
ዝከታተል ክዕዘቦ ይኽእል እዩ። እዚ
ኣብ ካልእ ቦታ ክረአ ይኽእል እዩ
ኢለ ኣይሓስብን። ኤርትራውያንን
ኢትዮጵያውያንን ኣሕዋትን ኣሓትን
ህዝብታት ከም ዝዀኑ፡ ንኽልተ
ዕቑድ ዝተነፋፈቑ ምዃኖም ዘንጸባርቕ
ፍቕሪን ሕውነትን እየ ተዓዚበዮ።
ብተግባር ርእየዮ - ኣብ ገጽ ነፍሲ ወከፍ
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ምጽባይ ይከኣል?

ኤርትራዊ ዝተዓዘብኩዎ ከም ንዝኾነ
መራሒ ሃገር ዝግበር ኣቀባብላ ዘይኮነ፡
ናይ ሕውነትን ፍቕሪን ናፍቖትን
ኣቀባብላ እዩ። ብቓላት ንምግላጹ
የጸግም እዩ። ስምዒት ናይዚ ህዝቢ
ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ንሕና ንባዕልና ኣብ
ውሽጥና ዝተፈጥረ ስምዒታት ሕጂ
ንምግላጹ ይኹን ንምዝራቡ ቃላት
ዝርከቦ ኣይመስለንን፡ ኣነ ከም ሚኒስተር
ጉዳያት ወጻኢ እንታይ ከም ዝብል
ኣይፈልጥን። እዚ ህዝቢ ሓደ ዓይነት
እዩ። ፍጹም ዘይፈላለን ዝተነፋፈቐን
ህዝቢ እዩ። ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ።
እዚ ብኡነት ታሪኻዊ ፍጻመን ታሪኻዊ
ግዜን እዩ - እንቋዕ ኣብዚ ሃለኹ።

ነዚ ኣቀባብላ ኣብ ግምት ብምእታው፡
ህዝቢ ንሰላም ዘለዎ ድሌት ክሳብ
ክንደይ’ዩ ምበልካ?
ሰላም ብዋጋ ዝትመን ኣይኮነን።
ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፈ 20
ዓመታት ብሰላም ኔሮም እንተ ዝነብሩ፡
ብሓባር ኣበይ ምበጽሑ? ልዕሊ ኩሉ
ብፍቕሪን ብሰላምን እንተ ዝነብሩ ደረጃ
ምዕባለኦም ኣበይ ምበጽሐ? ኣብ ህዝቢ
ክፍጠር ዝኽእል ዝነበረ ሕውነታዊ፡
ቁጠባዊ፡ ፖለቲካውን ማሕበራውን
ረብሓታት ከም ዝሰኣንናዮ ጥራይ
እየ ዝሓስቦን ዝገልጾን። ንኽልቲኦም
መራሕትና ምስጋና ይብጽሓዮም።
እቲ ዝነበረ ግናይ ስእሊ ዝቕየረሉ
ሓድሽ ምዕራፍ ተበጺሑ ኣሎ። እዚ
ድማ ብሓቂን ብጭቡጥን ተቐይሩ
ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ኣብ
ከተማ ኣስመራ ዘንጸባረቖ መንፈስ
ከኣ ነዚ’ዩ ዘረጋግጽ። ኣብ ውሽጢ
ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ መንፈስ
እዩ ዘሎ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ
ኣስመራ መገሻ ብወረ ትሒም-ትሒም
ምስተባህለ ጀሚሩ፡ ኣብ ኤርትራ
ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዓዘብኩዎ
ተመሳሳሊ መንፈስ እዩ። እዚ ተመሳሳሊ
ህዝቢ፡ ተመሳሳሊ ድሌትን ተመሳሳሊ
ጥሙሕን እዩ ዝውንን። ስለዝኾነ ድማ
እዚ ዓቢ ታሪኻዊ ፍጻመን ታሪኻዊ
መስርሕን እዩ።

ክቡር ሚኒስተር፡ ንመጻኢ እንታይ

እቲ ቀንዲ ሰላም እዩ። እንሆ ድማ
መጺኡን ተረጋጊጹን። ሰላም እንተድኣ
ተረኺቡ፡ ክልተኡ ህዝብታት ሓሳብ
ልቡ ከስምር እዩ። ክልቲአን ሃገራት
ህርኩት ዝኾነ ህዝቢ ዝውንና እየን።
ኣብዚ ከባቢ ቅድሚ ሕጂ ንዝሰኣንናዮ
ብዘከሓሕስ መገዲ ንምርካብ ኢድ
ንኢድ
ተተሓሒዝና
ብሓባር፡
ብኽልተኣዊ ይኹን ብኣህጉራዊ ርክባት
ብሓባር ሓደ ኮይንና ንምንቅስቓስ
ዘጸግመና ኣይክህሉን’ዩ ኢለ እየ
ዝኣምን። እዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ
ዝረኣናዮ ድሌትን ፍቕርን ናይ ህዝቢ
ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ፡ ነዚ ርክብ
ብኣዝዩ ናህሪ ክቕልሶ ይኽእል እዩ ኢለ
እየ ዝሓስብ።

በዚ ኣጋጣሚ ንህዝብታት ኤርትራን
ኢትዮጵያን እንታይ መልእኽቲ
ተመሓላልፍ?
ክልቲኦም ህዝብታት ንዝሓለፈ
ክልተ ዕቑድ፡ ክስእኑዎ ዘይግብኦም
ማእለያ ዘይብሉ ዕድላት ስኢኖሞ።
ልዕሊ ኩሉ እቲ ከም ኣሕዋት ዝነበሮም
ፍቕሪ ስኢኖሞ ኣለዉ። ኣብ መከራን
ራህዋን ብሓባር ዝነብሩ ዝነበሩ
ህዝብታት ን20 ዓመታት ተፈላልዮም
እዮም። እቲ ታሪኽ ሎሚ ተዓጽዩ
ኣሎ - ኣብ ዕጹው ማዕጾ ኣትዩ ኣሎ።
ስለዚ፡ እቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ሓድነት፡
ንከባቢና ብኣወንታ ክጸሉን ንምዕባለና
ንቕድሚት ኪውንጭፍን እዩ ኢለ
እኣምን። እዛ መዓልቲ’ዚኣ፡ ህዝብታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሓድሽ
ታሪኽ ክሰግሩ እተኽእሎም ሓዳስ
ምዕራፍ እያ። ንኽልቲኦም መራሕቲ
ድማ ብልቢ ከመስግኖም እደሊ። ልዕሊ
ሰላም ዝስራዕ ዋላ ሓደ ነገር የለን።
***********

ዝኸበርካ ሚኒስተር ቤት-ጽሕፈት
ጉዳያት ኮሚኒከሽን ኢትዮጵያ
ኣሕመድ ሻዲ መሓመድ፡ ነዚ ኣብ
ኣስመራ ብህዝብን መንግስትን
ዝተገብረልኩም ኣቀባብላ ከመይ
ምገለጽካዮ? ትጽበይዎዶ ኔርኩምከ?
“ናይ ብሓቂ ካብ ትጽቢትና ንላዕሊ
እዩ። ንግሆ ምስ ቀ/ሚኒስተር ዶ/ር

ኣቢይ ናብ ኣስመራ ክንብገስ ከለና፡
ናይ ሰላም፡ ፍቕሪን ሓድነትን ተስፋ
ሰኒቕና ኢና ተበጊስና። ጽቡቕ ኣቀባብላ
ከም ዝግበረልና ድማ ርግጸኛታት
ኔርና። ምኽንያቱ፡ ንሕና ህዝብታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈጺሙ
ዘይብተኽ ምትእስሳር ናይ ደምን
ታሪኽን ባህልን ዘለና ኣሕዋት ህዝቢ
ስለ ዝዀንና። ብፍላይ ብኣማኢት
ኣሽሓት ዝቑጸር ህዝቢ ከተማ ኣስመራ
ኣብ ጐደናታት ወጺኡ ንዓና ዘለዎ
ኣኽብሮት፡ ፍቕሪን ኣድናቖትን
ዝገለጸሉ ኣገባብ ኣዝዩ እዩ ስምዒትካ
ዝትንክፍ።
“እዚ ታሪኻዊ ኣቀባብላ፡ እዚ
ዝረኣናዮ ስኒትን ፍቕርን ናይ ሓድነት
መሰረት ከም ዝዀነ’ዩ ዘረጋግጽ።
ኩልና በብውልቅና ዓሚቝ ስምዒት’ዩ
ወሪሩና። ብኡነት ብናይ ሓጎስ ንብዓት
ዘይነብዐ ኣይነበረን። ኩሉ’ዩ ነቢዑ።
እቲ ዝተለገሰልና ፍቕሪ ብቓላት
ንምግላጹ ዝከኣል ኣይመስለንን።
ብቋንቋ ኣምሓርኛ እናጨርሐን ስምና
ከይተረፈ እናጸውዐን ዝነብዕ ብዙሕ
ህዝቢ ተዓዚበ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ
ዘለዎ ሕውነታዊ ፍቕሪ፡ ንክቡር ቀ/
ሚኒስተር ዶ/ር ኣቢይ ዘለዎ ኣድናቖት
ዝገለጸሉ ኣዝዩ ዓሚቝ ናይ ሓድነትን
ፍቕርን ስምዒት’ዩ ኣንጸባሪቑ። ህዝቢ
ኤርትራ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣስመራ
ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍቕርን ስኒትን
ተጠሚሩ ንቕድሚት ናብ ምዕባለ
ክምርሽ ማዕረ ክንደይ ሃረር ክብል
ከም ዝጸንሐ ዘረጋገጸሉ ኣጋጣሚ እዩ
ነይሩ። ነዚ መልእኽቲ’ዚ ሒዝና ድማ
ናብ ህዝብና ክንከይድ ኢና። በዚ
ናይ ህዝቢ ክቱር ፍቕርን ድሌትን፡
ንክልተኡ ህዝቢታት ብዝቐልጠፈ ናብ
ምሉእ ሰላምን ርግኣትን ብምስግጋር፡
ንናይ ሓባር ልምዓትን ምዕባለን ብሓባር
ክንሰርሕን ክንጽዕርን ኢና።”

እዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ድሕሪ
20 ዓመታት’ዩ ዝረአ ዘሎ። ካብዚ
ብምብጋስ፡ እዚ ዝሓለፈ 20 ናይ ክሳራ
ዓመታት ንክልተኡ ህዝቢታት ክሳብ
ክንደይ ጐዲኡዎ ትብል?
“ናይ ብሓቂ ንክልተኡ ህዝብታት

ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ

ሚኒስተር ኣሕመድ ሻዲ መሓመድ

ኣዝዩ ጐዲኡዎ እዩ። ንሕና ንባዕልና
ህዝቢ ከምዚ ጌሩ ክቕበለና ምዃኑ
እንሓስቦ ዝነበርና እዩ። ህዝቢ ኤርትራ
ደላይ ሰላም፡ ፍቕርን ምሕዝነትን
ምዃኑ በሪሁልና እዩ። ምስ ህዝቢ
ኢትዮጵያ ብሓባርን ብስኒትን ንምንባር
ክቱር ድሌት ከም ዘለዎ ምስ ተዓዘብና፡
20 ዓመት ምፍልላይ ማዕረ ክንደይ
ክሳራ ከም ዝነበረ ተገንዚብና። ክሳብ
ክንድዚ ዝኣክል ዓመታት ፈጺሙ
ክድንጕይ ኣይነበሮን። ህዝብታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ንዘበናት
ብሕውነትን ሰናይ ጉርብትናን ክነብሩ
ዝጸንሑ ኣህዛብ ብምዃኖም፡ ሕጂ’ውን
ናብ 7ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.269

ኤርትራ

ዕላል ምስ ታሪኽ
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ቅምሶ ካብ ዕላል ገድሊ ፍጹም ገብራይ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ሳልሳይን ናይ መወዳእታን
ቀዳማይ መጥቃዕቲ ፈሺሉ። ሰራዊት
ደርግ፡ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ስዉኣት “ገዳይ”
ክብል ወሪሑ። እቲ ስዕረትን ዓወትን
ዝፈልጥ ተጋዳላይ፡ ነቲ ኣብ ወተሃደራዊ
ኩነታት ዘጋጥም ግዜያዊ ስዕረት
እውን ክቕበል ኣይከኣለን። ሓርቂሙ
- ሕኒን ኢሉ - ተሃላሊኹ። እናድሃዩዎ
ዝገደፎም ብጾቱ፡ ሓመድ ኣዳም ፈይ
ዘየበለሎም መቓልስቱ፡ ብታንኪ ክጠሓኑ
ዝረኣዮም መዛኑኡ፡ “ኣብ’ቲ ዝገደፍካና
ንጽበየካ ኣለና” ክብሉዎ ተሰመዖ።
“ስዉኣት ብጾትና’ኮ ኣብ ኣሰሮም
ብዓወት ከም ዝዛምና እዮም ዝፈልጡ.
. .” ርኢቶታትን ስምዒትን፡ ‘ትጽቢትን
እምነትን ስዉኣት ንፈጽም ጥራይ ኰነ።
ወይ ሬሳ ስዉኣት ምቕባር፡ ወይ ድማ
ኣብ ጎድኖም ምውዳቕ ኰይኑ ምርጫ
ተጋዳላይ።
ወርሒ ጥራይ እዮም ጸኒሖም።
ካብ መጋቢት ክሳብ ሚያዝያ። ቍስሊ
ውሽጦም ኣይቀምረረን። ነቲ ነዊሕ
ኣጻምእ እንደገና ነቒሎሞ። ሕርቃንን
ሕንሕነን ናብ ቅድሚት - ናብ
ዕርድታት ጸላኢኦም ይደፍኦም። ኣብ
ወርሖም፡ ኣብ’ቲ ትራጀዲ ዝተኸስተሉ
ኣጻምእ፡ ካልኣይ መጥቃዕቲ ፈነዉ።
ተጋደልቲ ምስ’ቲ ዝጸንሖም ሕንሕነ፡
ብቕልጣፈን ብመስተንክር ትብዓትን፡
ድፋዕ ሰራዊት ደርግ እናፍረሱ - ናብ
ቅድሚት ሓነኑ።
ኣብ መዓስከራትን ዕርድታትን
ሰራዊት ደርግ፡ ገና ዘይተቐብሩ
ተጋደልቲ ነበሩ። ከብዲ ተጋደልቲ
መሊሱ ሓዊ ተዘሪኡዎ - ደው ዘብሎ
ኣይተረኽበን። ዝወደቐ እናወደቕ ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ጉያ
ኰነ። ጸላኢኦም ፈጺሞም እንተ
ዘይደምሲሶሞ፡ እቲ ረመጽ ዝኣጎደሎም
ሕርቃን ዝፈኩስ ኣይነበረን።
ፍጹም፡ ኣውገት ኣብ ዝበጽሑሉ
እዋን፡ ናይ ሓደ ኣብ ቀዳማይ መጥቃዕቲ
ተሰዊኡ ዝተረፈ ተጋዳላይ ሬሳ ጎፍ
በሎ። እቲ ብጻዩ፡ ኣካላቱ ፈሪሱ፡ ዕጥቁ
ፋሕፋሕ ኢሉ፡ ኣዕጽምቲ ጥራይ ተሪፉ
ክልለ ዝኽእል ኣይነበረን። ግን፡ ኣርማ
ተጋዳላይ ዝዀነ ሽዳኡን ቅንጥብጣብ
ኣጭርቕትን፡ ንመንነቱ ይሕብር ነበረ።
ፍጹም፡ ክጻወሮ ዝኽእል ኣይነበረን።
ምስኡ ዝጐዪ ዝነበረ፡ ኣብ ገለ ጽንኩር
እዋን ዘድሓኖ፡ ኣብ ውዑይን ዝሑልን
መኻይድቱ፡ ብሓፈሻ ናይ ገድሊ
መናብርቱ፡ ንቡር ስኢኑ ምስ ጸንሖ

ከብዱ ተገላበጠ። ካሜራ ከቕንዓሉ
ድልየት ኣይነበሮን። ንታሪኽ ክስንዶ
ስለ ዝነበሮ ግን፡ ነብሱ ምግባር እናኣበዮ፡
ብዓይኒ ካሜራኡ ክልተ ቅላዓት
ወሰደ።
ጕዕዞ ናብ ቅድሚት “ኣርክብኣርክብ” እዩ ዝነበረ። ካብኡ ሕልፍ
ምስ በለ፡ ካልእ ሓድሽ ስዉእ ጎፍ
በሎ። ኣብ ሓደ ቦታ - ኣብ ክልተ
እዋን - ስዉእ ኣሰር ስዉእ ስዒቡ።
ዕላማ ናይ’ቲ ኣብ ቀዳማይ ፈተነ
ዝተረፈ ስዉእ ንምዝዛም፡ ካልእ ስዉእ
ክኽፈል ነይሩዎ። ነቶም ኣብኡ ዝተረፉ
ስዉኣት ንምቕሳን፡ ካልኦት ስዉኣት
ይስዕቡ። እቲ ሓደ ይወድቕ፡ ካልእ
ይስዕብ፡ ዝተረፈ ኣብ ሸቶ ይበጽሕ።
እቲ ስዉእ ቅድሚ 10 ደቒቕ ብሂወት
ከም ዝነበረ ኣይተጠራጠረን። ብጾቱ፡
ንስዉእ ብጻዮም ሓመድ ኣዳም
ከልብሱ ጉድጓድ እናፈሓሩ፡ ገሊኣቶም
እውን፡ ንዓኣቶም ንኽሕግዙ ዕጥቆም
እናውረዱ ከለዉ፡ ክልተ ቅላዕ ወሰደ።
እዚ ምስ ገበረ፡ ምስ’ቲ ዝግስግስ ዝነበረ
ሰራዊት ቅድሚት ቀጸለ።
ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር፡ ናብ ክራይ
ገጹ ገስገሰ። ኣብ ቅድመኡ ደው
ክብል ዝተብዐ ሓይሊ ኣይነበረን።
ማእለያ ዘይብሎም ወተሃደራት
ተማረኹ። ፍጹም፡ ተጋዳላይ ክነሱ፡
ናይ ተጋዳላይ ርህራሀን ሰብኣዊነትን፡
ብቐንዱ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሚዛናዊ
ኣተሓሳስባ ዘድነቐሉ እዋን ነበረ።
ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ’ቲ ናይ
መወዳእታን መሪርን ውግእ፡ ንጸላኢኡ
እናደምሰሰን ኣባላቱ እናሰወአን ኣብ
ምግስጋስ ከሎ፡ ምስ ረስኑን ብውዑዩን፡
ክልተ ተጋደልቲን ሓደ ወተሃደርን ጎፍ
በሉዎ። እቲ ሓደ ነቲ ወተሃደር ደጊፉ፡
እቲ ካልኣይ ድማ ብረቱን ብረት
ናይ’ቲ ወተሃደርን ጸይሩ ከሳልዩዎ
ረኣዮም። ነቲ ትርኢት ኣብ ማህደር
ካሜራኡ ኣስፈሮ። ሽዑ፡ ስዉኣት
ተጋደልቲ ንወርሒ ዝኣክል ከይተቐብሩ
እዮም ጸኒሖም። ገለ ተጋደልቲ ኣብ
ርእሲ ጽምኢን ድኻምን፡ ውጉኣት
ብጾቶም ተሰኪሞም ይጓዓዙ፡ ገለ እውን
ኣብ ቀብሪ ብጾቶም እዮም ነይሮም።
እቲ ዘይሃስስ ዝኽሪ ናይ ቀዳማይ
መጥቃዕትን ናይ ሽዑ መስዋእትን
መውጋእትን ኣብ ኣእምሮ ነብሲ-ወከፍ
ተጋዳላይ እንከሎ፡ ነቲ ወተሃደር ኮፍ
ኣቢሎም ኮዝ (ታኒካ) ገይሮም ማይ
እናስተዩዎ ከለዉ ታሪኻዊ ስእሊ
ኣትረፈ። እዚ፡ እቲ ካልእ ሸነኽ ባህሪ

ተጋዳላይ እዩ ነይሩ፣ ጨካን ግን ከኣ
በቝባቝ!
ብሓደ ወገን ተጋደልቲ ወዲቖም
ከለዉ፡ ኣጋር ሓኪም ውጉእ ብጻዩ
እናሓከመ፡ ካልእ ተጋዳላይ ከኣ ውጉእ
ወተሃደር እናኣሳለየ፡ ኣብ’ቲ ታሪኻዊ
መዝገብ ኣስፈረ። ተጋዳላይን ሬሳ
ወተሃደርን ኣብ ሓደ ከባቢ እውን
ሰነደ። ነዚ ክስንድ ከሎ፡ ናብራ
ተጋዳላይ እዩ ዘንጸባርቐሉ። ተጋዳላይ
ኣብ መንጎ ሞትን ሂወትን ከም ዝነብር
ብጋህዲ ዘርኢ ሰነድ።
ፍጹም ገብራይ፡ ኣብ ሞያ ስእሊ
ተመኩሮን ውሕሉል ክእለትን ምስ
ደለበ፡ ስእልታቱ ብቓላት ዘይበሃል
ትሕዝቶ ከም ዘቕርቡሉ ተገንዘበ።
ይትንትኖም፡ ንግዜ የመዛዝነሎም፡
ይዝክረሎም፡ ታሪኽ የንብበሎም. . .
ኣካል ሂወቱ እናዀኑ ከዱ። ብሕልፊ
ድሕሪ ናጽነት፡ ስእልታቱ ኣብ መራኸቢ
ብዙሃንን ካልእ ኣጋጣሚታትን፡
ታሪኽ ክገልጹ ምስ ረኣዮም፡ ሰባት
ክርድኡዎን ብዛዕባኡ ክዘራረቡን ምስ
ጀመሩ፡ ‘እንቋዕ’ባ ሰኣላይ ኰንኩ’
ኣቢሎሞ። ነብሲ-ወከፍ ስእሊ፡ ጭላፍ
ናይ’ቲ ዓብይን ሓቀኛን ታሪኽ፡
ዘይሕሱን ካልእ ምስክር ዘየድልዮን
መርትዖ፡ ዘይጋነን፡ ዘየጉድል፡ ዘይቅየር
ሰነድ ምዃኑ እንክንዘብ፡ ስእልታቱ
የኽብሮምን ልዕሊ ዝዀነ ይኹን
መርትዖ ይኣምኖምን።
ንኣብነት፡ እታ እንትርፎ ካላሽንን
ካዝናን፡ ምሉእ ዕጥቂ ዘይነበሮ ተጋዳላይ
ልዕሊ ሸውዓተ ወተሃደራት ክማርኽ
እንከሎ ዘልዓላ ስእሊ እንክርኢ፡
ውሕጅ
ሕቶታት
ይመጽእዎ።
ንገዛእ-ርእሱ ዝነበሮን፡ ባዕሉ ዝሰነዶን
ስእሊ፡ ብዕምቈት ይትንትኖ። ገድሊን

ተወፋይነትን፡ ገድሊን ትብዓትን፡
ገድሊን ጽንዓትን፡ ገድሊን ሰሃሮኡን፡
ኮታ ገድልን ተጋዳላይን ኣብ’ታ ሓንቲ
ስእሊ ይርእዮም። ‘እዚ ተጋዳላይ፡
እንታይ ኣሚኑ እዩ ነዞም ኩላቶም
ወተሃደራት ብሓንቲ ብረት ክማርኾም
ዝደፈረ? ኩላቶም ጃጅዮም ኢዶም
ክህቡ እንተ ዘይጓየዩ ነይሮም፡ ሓደ
ካብኣቶም ክሃርሞ ምኸኣለ. . . ክሳብ
ክንድ’ዚ ድፍረት ካበይ ይመጽእ?”
እናበለ የሰላስል’ሞ፡ ናብ ሕሉፍ
ትብዓት ተጋዳላይ ግልጽ ብምባል፡
“ኣየ ተጋዳላይ! ነዛ ሂወቱ ከም ዘይናቱ
ርእዩ፡ ንዓወት ሰውራ ጥራይ የቋምት.
. .” ይብል ካብ ስእሉ ብዘንበቦ ምስለሓሳብ። “እዚ እዩ እቲ ብጻይካ!”
ዝብል ስምዒት ክስመዖ ከሎ ኸኣ
ኣመና ይሕበን። ጽንፊ ኣልቦ ትብዓት
ተጋዳላይ፡ ናብ ድሕሪት ተመሊሱ
የማዕድዎ።
ኣብ’ቲ መሪር ቃልሲ፡ ኣብ ኲናትን
ነብስኻ ንጸላኢኻ ኣቃሊዕካን ሰነድ
ስእሊ ምትራፍ ከቢድ ኣብ ዝነበረሉ
እዋን፡ ህዝባዊ ግንባር፡ ንመጻኢ ጠሚቱ፡
ባይታ ስእሊ ብምውዳድ፡ ስእልታት
ዓቂቡ ንምስክርነት ሒዙዎም ምጽንሑ
ኸኣ ትርጉም ስርሑ ኣመና የደንቖ።
ትርጉም ናይ’ቲ እዋን ስእልታት ኣብ
ሰነዳት ገድሊ ይርእዮ። ስእልታቱ፡
ግዜ እናወሰኹ ኣብ ዝኸዱሉ፡ ከም
ስዋ ወይኒ ስለ ዝምቅርዎ እናሻዕ
እናተመላለሰ ሰፊሕን ኣደናቒን ዛንታ
የንብበሎም።
ዋላ’ኳ ስእልታቱ ዝነግሩዎ ታሪኽ
ኣብ ቦታኡ እንተ ሃለወ፡ ዝያዳ ግን፡
ናብ ዝኽሪ እዮም ዝሸምሙዎ። ሰነዳቱ፡
ገለ ክፋል ካብ ጕዕዞ ሂወቱ እዮም።
ወትሩ ናብ ሃገር ኣብ ዝመጽኣሉ፡ ምስ
ስእልታቱ የዕልል፡ ዘዛርቡዎ ዘለዉ
ይመስሎ’ሞ፡ ናብ ዘበነ ገድሊ ሸለው
ኢሉ ብሓሳብ ኣብኡ ይነብር። ምስ’ቶም
ስእልታት ዘለዎ ምትእስሳር ብራሕቂ
ቦታን ምንዋሕ ግዜን ኣይላሕለሐን።
ኣብኡ ዝርእዮም ፍጻመታት ማእለያ
የብሎምን - ንፍጹም፡ ስእልታቱ ናብ’ቲ
ሂወት ወሲዶም ዛንታ ዝነግሩ እሙናት
ኣዕሩኽቱ እዮም። ካብ’ዞም ስእልታት
ክፍለ ኣይደልን - ኣይክእሎን እውን።
ናጽነት ኰይኑ ዓዲ ምስ ኣተወ፡
ናብ ስድራ ናይ’ታ ኣብ ሕቝፉ
እንከላ ዝተሰወአት ዛይድ ክኸይድ
ኣይደፈረን። ኣደኣ ምምጽኡ ሰሚዐን
ብሃረርታ ይጽበዮኦ’ኳ እንተ ነበራ፡
ብዛዕባ’ታ ባዕሉ ዝቐበራ ዛይድ
እንታይ ከም ዝብለን ኣይፈለጠን

ኣይከኣለን። ምስ ሓዊ ዛይድ ዝዀነ
ኤፍረም ወልደገርግሽ ብሃንደበት
ምስ ተራኸበ ግን፡ ዝሃድመሉ
መመኽነይታ ኣይነበሮን። “እንታይ
ደኣ ገዛ ዘይመጻእካ?” ምስ በሎ፡
“ኣይትሓዘለይ፡ ኣነ ንውነሽ ክርእያ
ኣይክእልን እየ። ምኽንያቱ ንዛይድ
ባዕለይ እየ ቀቢረያ” እታ ልክዕ ነገሮ።
ሽዑ ግን እቶም ስድራ መስዋእቲ
ጓሎም ፈሊጦም ነበሩ። ኤፍረም ድማ
“መጺእካ እንተ ትርእያ ጽቡቕ ነይሩ”
ጥራይ ኢሉዎ ከደ።
ግዜ ተወንጪፉ፡ ፍጹም፡ ሓንሳብ
ካብ ስድራ ዛይድ ምስ ሃደመ
ምምላስ ዓቐብ ኰኖ። መበል ሰላሳ
ዓመት ምድምሳስ እዚ ውቃው ኣብ
ዝተዘከረሉ፡ ናብ ሳሕል ምስ ከደ
እዩ፡ ዳርጋ ናይ ኩላ’ቶም ኣብ’ቲ
ከባቢ ዝተሰውኡ ብጾቱ ስእልታት
ተጠቂዑ ዝጸንሖ። ስእሊ ንፍጹም፡
ዘስተንፍስ ፍጡር እዩ። ጽሩይ ዛንታ
ዝነግር ሂወታዊ እዩ። ነቶም ስዉኣት
ጠሚቱዎም - ጠሚቶሞ። ኣለልዩዎም
- ዘለለዩዎ እውን መሰሎ። ትዝታታቱ
ፈልፊሎም። ዝኽርታቱ ገንፊሎም።
ንብዓቱ ብሰላሕታ ወረደ። ኣብ
ማህሚመት፡ በረኻታትን ዕርድታትን
ተጋዳላይ፡ ባህሪ ናይ’ቶም ኣብ ቀረባኡ
ዝነበሩ ስዉኣት. . . ብኣዒንቱን
ኣእምሮኡን ብሽውሽውታ እናሓለፉ፡
ኣብ ትዝታ ኣንሳፊፎሞ። ዳግማይ
ክረኽቦም ዘይክእል መልእኽቲ
ሕማቕ ዘመን ምዃኖም እንክዝክር፡
ካብ ምልኣት ሂወቱ ገለ ነገር ዝጐደሎ
ኰይኑ ተሰመዖ። እቶም ዝጐደሉዎ
ብጾቱ ምስ ኩለንትናኦም ነበሩ።
ናብ ኣስመራ ምስ ተመልሰ፡ መርዓ
ኤፍረም እዩ ኣብ ቅድመኡ ነይሩ።
ኤፍረም ሓዊ ስውእቲ ዛይድ። ‘ደጊም
ይኣክል’ ኢሉ፡ ናይ ግድን ክኸይድ
ወሰነ። ጓይላን ዳንኬራን ስለ ዘይተራእዮ
ግን፡ ኣብ ግዜ ሕጽኖት እዩ ደፊሩ
ዝኸደ። ምስ ኣደ ዛይድ ወ/ሮ ውነሽ
ገጽ ንገጽ ምርኻብ ኰነ። ኮፍ ኢሎም ኣዕሊሎም። ምስ ዛይድ ዝነበሩዎ ቦታ፡
ከመይ ኢላ ከም ዝተሰወአት፡ ባዕሉ
ከም ዝሓከማን ዝቐበራን ዛንታ ጸወየን።
ወ/ሮ ውነሽ “ከም ዝተሰወአት ፈሊጠ
እየ። ግን እቲ ካባኻ ክሰምዖ ዝደለኹ
ኣብ መወዳእታ ኣብ ምንታይ ዓሊባ
እዩ። እንቋዕ ጥራይ ሓዋ ሓመድ ኣዳም
ኣልበስካያ እምበር፡ መስዋእቲ ደኣ ከም
ሰባ እንደኣሉ” ምስ በላኦ፡ ከምኡ ዝበለ
ናይ ትብዓት ቃል ኣረጋገኦ። ጽንዓትን
ተጻዋርነትን ኣደታት ከኣ ተራእዮ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.269
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ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.269

ኤርትራ
ሺሃብ ኣርኣያ

ድሕሪ 20 ናይ ኲናትን ቅርሕንትን
ዓመታት፡ ሃንደበት ካብ ከተማ ኣዲስ
ኣበባ ዝነቐለ ናይ ፍቕሪን ሰላምን
ጻዊዒት’ዩ፡ ነቲ ዝነበረ ናይ ጽልኢ በረድ
ብምምካኽ ኣብ ታሪኽ ህዝቢታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ
መድረኽ ዝኸፈተ። እዚ ጻውዒት፡
ነቲ ጽምኢ ሰላም ዝነበሮ ህዝብታት
ኢትዮጵያን ኤርትራን ተስፋ ሰላም
ዝዘርእ’ዩ ነይሩ። ክቡር ፕረሲደንት ሃገረ
ኤርትራ እወንታዊ መልሲ ብምሃብ
ልኡኻት ክሰድድ ምዃኑ ምስ ኣበሰረ
ድማ፡ እቲ ተስፋ እናተጋህደ መጽአ።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ’ታ ዝኸበረትን
ዝረዘነትን ዕለተ ሰማእታት ነቲ ሰላም
ከም ዝተቐበለ ምሕባሩ ድማ፡ ነቶም
ምእንቲ ሰላም ዝሓለፉ ስማእታትና
ሞሳ ዝህብን፡ ነቲ ጻውዒት ዘዕዝዝን’ዩ
ነይሩ። በሪ ሰላም እናተራሕወ መጽአ።
ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ናብ ኣዲስ
ኣበባ ታሪኻዊ ምዃኑ ዝተገልጸ ምብጻሕ
ፈጺሙ። እቲ ንኻልኦት ኣህዛብ
መምሃሪ ዝዀነን ብልሂ መሪሕነት
ክልተኡ ሃገራት ዘነጸረን፡ ብዘይመንጎኛ
ዝተኻየደ ሕውነት ዝዓሰሎ ዝርርብ
ድማ ናብ መፈጸምታኡ እናተቓረበ
መጽአ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ
ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ከኣ ሃንደበት
ናብ ኤርትራ ታሪኻዊ ምብጻሕ
ብምፍጻም፡ ፍቕሪ ከም ዝሰዓረ
ብወግዒ ኣረጋጊጹ። ባንዴራ ክልተኡ
ሃገራት ብማዕረ ንሰላም ኣንበልበላ።
ኣሳእል’ቲ ንልብታት ህዝቢ ኢትዮጵያን
ኤርትራን ብፍቕሪ ዝማረኸ ሃዋርያ
ሰላም ኣብ ኩሉ ተጠቀዐ። ሰንበት 8
ሓምለ ድማ፡ ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድን
ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን፡ ኣብ
መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣተዉ።
ንዘለኣለም ዘይሃስስ ታሪኻዊ ኣቀባብላ
ከኣ ተገብረሎም። ጎደናታት ኣስመራ
ብነበርቲ ኣዕለቕሊቑ። ፍቕሪ ስዒሩ።
‘ኣቢይ ነብይ’ ዝብሉ ብኽልተኡ
ቋንቋታት ዝተጻሕፉ ናይ እንቋዕ
ደሓን መጻእኩም ቃላት ምስ’ቲ
ብኣደታት ሽዑ ተማሂዙ ዝድረፍ
ዝነበረ ደርፍታት ሰላምን እቲ ዝነበረ
ሓጐስን ደስታን ምስ ተዓዘብካ ድማ፡
ፍቕሪ እቲ ዝበለጸ ንልቢ ክማርኽ
ዝኽእል ተፈጥሮኣዊ መሳርሒ ምዃኑ
ክትኣምን ትግደድ።
ንዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድን ብጾቱን
ዝተገብረ ኣቀባብላ፡ ነቲ ተባዕ ናይ
ሰላም ውሳነኦም ዝድግፍን፡ ሃረርታ
ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ዘንጸባርቕን’ዩ
ነይሩ። እቲ ህዝቢ’ውን ብቓላቱ ነዚ’ዩ
ገሊጹ።
“ሓጐሰይ መለክዒ የብሉን። ልክዕ
ከም’ዚ ዝጠፍአ ሓውኻ ድሕሪ
ነዊሕ ምስ ረኸብካዮ ዝስምዓካ
ስምዒት’ዩ ወሪሩኒ ዘሎ። ብሓቂ’ውን
ክሳብ ሕጂ ጋህዲ ድዩ ሕልሚ
ምርዳእ ስኢነዮ ኣለኹ። ከም ልብና
ክንከውን ኢና ማለት ድዩ? ኣዲስ
ኣባባ ክንከይድ ኣስመራ ክመጹና።
እቲ ዝነበረ ውግእን ወረ ውግእን
ክጠፍእ። ተደዋዊልና ደሃይ ሕድሕድ
ክንገብርን መተዓብይትና ክንረክብን።
ኣዝዩ ገሪሙኒ’ዩ ዘሎ። ሃንደበት እቲ
ዝነበረ ቋንቋ ጽልኢ ናብ ሰላም ክቕየር
እንከሎ ድንግርግር’ዩ ዝብለካ። ንሰላም
ይብህጋ’ኳ እንተነበርኩ፡ ሃንደበት
ከም’ዚ ኢላ ክትመጽእ ግን ብሓቂ ኣብ
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ፈቃራት ስለ ዝዀንና ኢና ብፍቕሪ ተሳዒርና
ግምተይ ኣይነበረን። እዚ’ዩ ድማ ኣብ
ጥዑም ስንባደ ኣእትዩና ዘሎ። ቀዳማይ
ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ
ክመጽእ ምዃኑ ደንጒየ’የ ሰሚዐ።
ናብ ጽርግያ ምስ ወጻእኩ ድማ፡ ኩሉ
ሰብ ክተሓቛቘፍን ክሰዓዓምን እንቋዕ
ሓጐሰና ክበሃሃልን ተዓዚበ። ከም ኩሉ
ድማ ሓጐሰይ ንምግላጽ ባንዴራ
ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኢደይ
ብምሓዝ፡ ምስሊ ክልተኦም መራሕቲ
ዘለዋ ማልያ ተኸዲነ ነዚ ክቡር ጋሻ
ኣብ ምቕባል ኣለኹ። ፈጣሪ ሰላምን
ቅሳነትን ይቐጽለልና።”

መንእሰይ ሰገን መብራህቱ
“እዚ ሰላም ንኹሉ ዘሐጉስ’ኳ
እንተዀነ፡ ብፍላይ ግን ንኣደታት
ዝያዳ’ዩ ንልበን ዝመልእ። እቲ
ምንታይ፡ ውሉድን ወላድን ዝቐስኑሉ
ክቡር ህያብ ብምዃኑ። ድሕሪ
ደጊም ብዘይስክፍታ እንነብረሉ ግዜ
ኣኺሉ’ዩ። ሃገርና እንሃንጸሉን፡ ንቡር
ህይወትና እነካይደሉን ግዜ። ምእንቲ
ሰላም ብዙሕ መስዋእቲ ኢና ከፊልና።
ሎሚ ድማ ናይ ብሓቂ ተደቢስና ኢና።
ክብርን መጐስን ነቶም በጃ’ዛ ዕለት
ዝሓለፉ ደቅናን ኣሕዋትናን። ረቢ
ንመራሕትናን መራሒቲ ኢትዮጵያን
ይባርኽ። ነዚ ኣንቂዶምዎ ዘለዉ
ሰናይ ናይ ሰላም ጕዕዞ ድማ፡ ኣብ
መፈጸምታኡ ከብጽሕዎ ይሓግዞም።”

ወ/ሮ ኣምና እድሪስ

ግዜ ኣኺሉ ኣሎ። ከም’ቲ ቅዱስ ቃል
ዝብሎ ድማ፡ ንኹሉ ኣብ ግዜኡ ጽቡቕ
ገበሮ። ግዜናን ግዜ ህዝቢ ኢትዮጵያን
ሎሚ ኣኺሉ ኣሎ። ናይ ብልጽግናን
ራህዋን ፍቕሪን ግዜ።”

ሄለን ኣርኣያ
“ጽኑዕ
መሪሕነትና
ካብ’ታ
ቀዳመይቲ ጥይት ኳሕ ዝበለትላ፡
ንሰላም’ዩ ዝጽውዕ ነይሩ። እዚ
ጻውዒት ጸማም እዝኒ ስለ ዝረኸበ ግን፡
ን20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ
ህዝቢታት ኣደራዕ ኲናት ወሪዱን
ብዙሕ ዕድላት ተኸሲሮምን’ዮም። ምስ
ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ
ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ግን፡ ኩነታት
ናብ ረብሓ ህዝብታት ኢትዮጵያን
ኤርትራን ክቀያየሩ ንዕዘብ ኣለና።
ዶ/ር ኣቢይ ተባዕ ናይ ሰላም ስጉምቲ’ዩ
ወሲዱ። ብኣጽዋር ዘይተንበርከኽና
ኤርትራዊያን ድማ ብቛንቋ ፍቕሪ
ተሳዒርና። ፈቃራት ስለ ዝዀንና።
ከም’ቲ ክቡር ፕረሲደንት ኤርትራ
ዝበሎ ድማ፡ ደጊም ኩላትና ሓደ
ኢና። ንዝመጽእ ጽቡቕን ሕማቕን
ብሓደ ኰይንና ክንገጥሞን ክንስዕሮን
ኢና። ድልየታት ህዝቢታት ኤርትራን
ኢትዮጵያን ሰላምን ብልጽግናን ምዃኑ
ብሓደ ቅኒት ተገሊጹ ኣሎ። ደጊም ናብ
ድሕሪት ምምላስ የለን። ንዝተኸስሩ
ዕድላት ክንትክእን ንዝተሃስዩ ልብታት
ክንጽግንን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ
ኢና።”

ዝሓለፈ በደል ብምሕዳግ ንብሩህ
መጻኢ ከነቋምት ኣለና።”

መንእሰይ ዮናታን ኤፍሬም
“መጀመርታ ነቲ ጽኑዕ ህዝቢ
ኤርትራ ዮሃና ክብል እፈቱ። እዚ፡ ሳላ
ጽንዓትናን ርሑቕ ዝጠመተ ራእይናን
ሓድነትናን ዝመጽአ’ዩ። ሎሚ ምስ
ኢትዮጵያ ሓድሽ ምዕራፍ ኢና ንጅምር
ዘለና። ናይ ሰላም ምዕራፍ። ታሪኽና
ከም ዝሕብሮ ኤርትራውያን ፈተውቲ
ሰላም ኢና። ብረታዊ ቃልስና’ውን፡
እቲ ብሰለማዊ መንገዲ ዘቕረብናዮ
ሕቶና ምስ ተነጽገ ኢና ጀሚርናዮ
እምበር፡ ኲናት ምርጫና ኣይኰነን።
ኣብ ኩሎም መድረኻት ታሪኽና፡
ብዓወታትና ተጃሂርናን ኣብ ልዕሊ
ጸላእትና በደል ፈጺምናን ኣይንፈልጥን
ኢና። ምስ የመን ኣብ ዝነበረ ናይ ሓኒሽ
ክርክር መንገዲ ሰላም ኢና መሪጽና።
ዝተዋህበና ፍርዲ ዋላ’ኳ ሕርኽርኽ
እንተበለና፡ ንስለ ሰላም ግን ተቐቢልናዮ
ኢና። ኣብ ጉዳይ ዶባዊ ግጭት ምስ
ኢትዮጵያ’ውን፡ ንሰላም ካብ ምጽዋዕ
ኣይሰልከናን። ሎሚ ጻውዒትና ምስ
ተመለሰ’ውን ክንክበርን ክንጋበዝን
ኣይመረጽናን። ዓቢና ንእሽቶና፡ ኣብ
ሰላምን ክቡር ጋሻናን ዶ/ር ኣቢይ
ኣሕመድን ዘለና ክብሪ ንምግላጽ ኢና
ባንዴራ ክልተኡ ሃገራት ዘንበልበልናን
ንሰላም ዝዘመርናን።”

መንእሰይ ሰገን መብራህቱ

መንእሰይ ዮናታን ኤፍሬም

ኣቶ ኢብራሂም ዓንጃ

ብንያም ሳህለ
“ድሕሪ 10 ዓመታት’የ ናብ ኤርትራ
ተመሊሰ። ነዚ ታሪኻዊ ዕለት ኣብ
ሃገረይ ኣብ መንጎ ህዝበይ ምሕላፈይ
ድማ፡ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ’የ። ሰላም
ሓንቲ መዓልቲ ከም እትመጽእ ጥርጥር
ኣይነበረናን። እንሆ ድማ ድሕሪ ነዊሕ
ዓመታት ሎሚ ግህዶ ኰይና፡ ድሮ
ኩላትና ሓቢርና ነስተማቕራ ኣለና።
ሰላም ጥዕምቲ’ያ። ሰላም ኩሉ’ያ።
ንሕና ኤርትራዊያን ድማ ዋላ’ኳ
ጽኑዓትን ተባዓትን መሬትና ኣሕሊፍና
ዘይንህብን እንተዀንና፡ ትርጉም
ሰላም ኣጸቢቕና ስለ እንፈልጥን እዚ
ኩሉ መስዋእትን ከልበትበትን ከኣ
ምእንቲ ሰላም ብምንባሩን፡ ግድን ኢና
ንሰላም ብልዑል ባህታን ፈንጠዝያን
ክንጽምብላ። ንነዊሕ ዓመታት
ተሓሪማትና’ያ ነይራ። ሎሚ ግን፡ እቲ

“ኣብ ኢትዮጵያ’የ ተወሊደ ዓብየ።
ምስ ወራር ወያነ ድማ ናብ ሃገረይ
ተሰጒጐ። እቲ ምስጓግ ኣብ ልዕለይ
ከቢድ
ስነ-ኣእምሮኣዊ
ሃስያ’ኳ
እንተነበሮ፡ ሓደ መዓልቲ ናብ’ታ ጽቡቕ
ግዜ ዘሕለፍኩላ ኢትዮጵያ ተመሊሰ
ዝኽረይ ከሐድስ ግን፡ ልዑል ሃረርታ’ዩ
ነይሩኒ። እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም
ሕልሚ ኩላትና ዘግህድ ብምዃኑ፡
ዮሃና እንቋዕ ናብ’ዚ ኣብቅዓና ክብል
እደሊ። እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎን ሳሕቲ
ዘጋጥምን ተርእዮ፡ ህዝቢ ኤርትራ
ንሰላም ማዕረ ክንደይ ሃረር ኢሉዋ
ከም ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ክቡር ቀዳማይ
ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዘለዎ ፍቕርን
ኣኽብሮትን ዝገልጽ’ዩ። ክልተኡ ህዝቢ
ካብ’ዚ ሰላም ተረባሒ’ዩ። ስለ’ዚ ነቲ

“ካብ ጀርመን’የ ንዕረፍቲ ናብ
ሃገረይ መጺአ። እዚ ፍሉይ ፍጻመ
ድማ ኣጋጢሙኒ። ተኣምር ክፍጸም
ኢና ንርእይ ዘለና። እዚ ከም’ዚ ዓይነት
ሓጐስን ደስታን፡ ነቲ ኣብ መዓልቲ
ናጽነትና ዝነበረ ኩነታት’ዩ ዘዘኻኽረካ።
ዘይምስምማዕ ንቡር’ዩ። እንተዀነ ግን፡
ኣይኰነንዶ ምስ ጐረቤትካ ህዝቢ፡
ምስ’ቲ ተራ ጐረቤትካ ተባኢስካ ከማን
ኣይትቐስንን ኢኻ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ
ኢትዮጵያ ልዑል ፍቕሪ’ዩ ዘለና።
ናይ ወትሩ ትምኒትና ድማ ሰናይ
ጕርብትና’ዩ። ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ
ነዚ ብምትግባሩ ድማ ንውሉድ
ወለዶ ክምስገን ክነብር’ዩ። ኣዝዩ
በሊሕን ሰለማዊን መራሒ’ዩ። ኣምላኽ
ይሓግዞ።”

ወይኒ ኢርጋ ኣርኣያ

ኣቶ ኢብራሂም ዓንጃ

ወይኒ ይርጋ ኣርኣያ

ሓዳስ
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ኤርትራ

ሰላም
ብዙሕ ምተባህለ
ምበልናላ ለለ
ኣንሀ ቀለም ዘይብለለ
እንሀ ወረቐት ዝተጠቕለለ።
እንሀ ሓጎስ ይፈስስ
እንሀ ስኒ የኽመስምስ
እንሀ ተስፋ ይነፍስ
እንሀ ፍቕሪ ይነግስ
እንሀ ጽልኢ የልግስ።
መውጻና ካብ ቆፎ
ማንም ዘይተንከፎ፡
እንታይ እሞ ክኾና
ልዕሊ ጽሑፍ ኮይና።
ሰላም እንተላ
ውድእቲ እያ ባዕላ
ነዚኣ እንታይ ክትውስኸላ
ነዚኣ እንታይ ክትልቅበላ
ከምዘላቶ ሒዝካ ኢኻ ትነብረላ፡
እንተኽኢልካ ድማ ጸሎት ትውስኸላ
ጸኒዓ ክትበቁል ክፋእ ከይነቕላ።

ኣኽሊሉ ተስፋጽዮን

ፍቕሪ ንሰላም
ሰላም ንፍቕሪ ወለዶ…
ኣንጊህና ንኸዶ፡
ንፋስ ነፊሱ
ንፋስ ሰላም፡ ንፋስ ፍቕሪ
ልቢ ሓጺቡ ዘጽሪ
ከበሮ ፍቕሪ፡ ኣውታራት ዕርቂ
መለኸት ሰላም፡ ኣድህዩ ሓቂ
ሰላም ንኸርሲ ወላዲት፡ ንዓደቦና
ሰላም ንኣህዛብ ዓለም፡ ዙርያ
ጎዶቦና
ሰላም ይንገስ ፍቕሪ
ብዘላ እዛ ምድሪ
ሰላም ንዕብየት፡ ሰላም ንፍቕሪ
ንሳ እንድያ ኢደ-እግሪ
ዑፈይ ብሰማይ ብረሪ
ብስራት ኣህዛብ ንገሪ
ንፋስ ሰናይ፡ ይመልኣሉ
ሓጎስ ክፈስስ ብኹሉምሉ
ዑፈይ ብረሪ ብሰማይ
ሰላም ተወሊዳ ዳግማይ
ድነ ተቐንጢጡ ጸላም
ፍቕሪ ወሪዱልና ሰላም፣

ኣቢብ ሓይለኣብ

ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ

ጦብላሕታ ላዕለዋይ ልኡኽ
ኢትዮጵያ . . .
ሰናይ ጉርብትና ፈጢሮም ሓድነቶም ኣሐይሎም
ክነብሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ፈጺሙ ዘጠራጥር
ኣይኰነን። ብወገን ክልተኡ ህዝቢታት ስምዒት
ፍቕሪን ሕውነትን ኣብ ቦታኡ ኣሎ። ብፍላይ
ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣንጸባሪቑዎ እዩ።
ስለዚ፡ ንሕና ሰበ-ስልጣን ክልተአን ሃገራት
ንዝሓለፈ እዋን ረሲዕናን ነዚ ናይ ህዝቢ
ስምዒት ተገንዚብናን ብዝቐልጠፈ ናብ ሰላም
እንኣትወሉ እዩ። ብፍላይ ድማ ክልተአን ሃገራት
ድኽነት ኣወጊደን ብቑጠባዊ ልምዓት ናይ
ሓባር ምዕባለ ንምምዝጋብ ንቕድሚት ክስጉማ
ይግባእ። ክልተኦም ህዝቢታት ንሓድሕዶም
እናተራኸቡ ንሰላምን ልምዓትን ክሰርሑ፡ ኣብ
ዶብ ክልተአን ሃገራት ናይ ልምዓት መደባት
ከዋድዱ፡ ብፍላይ ድማ መስመር ምጽዋዕ - ኣዲስ
ኣበባ፡ ከምኡ’ውን መስመር ዓሰብ - ኣዲስ ኣበባ
ክራኸብ፡ ከምኡ’ውን ጐረባብቲ ዝዀና ከተማታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝራኸባሉ ናይ ሰላምን
ልምዓትን መደባት ሰሪዕና ክንሰርሓሉ ይግባእ።
እዚ ከኣ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ
ዘይኰነ፡ ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ’ውን ኣብ ቁጠባን
ልምዓትን ንዝገብሩዎ ምትሕግጋዝ ዓቢ ኣበርክቶ
ዝገብር እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቁጠባ ንተሓጋገዝ
ኔርና ኢና። ሕጂ’ውን ብዝቐልጠፈ ናብ ሰላም
ተሰጋጊርና፡ ናይ ክልተኡ ህዝብታት ፍቕርን
ምትሕግጋዝን ብዝለዓለ ዝሕይለሉን ናይ ሓባር
ልምዓት ዝሰላሰለሉን ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። እዚ
ከኣ’ዩ ነቲ ብወገን ክልተኡ ህዝቢታት ዘሎ ናይ
ልምዓት ልዑል ድሌት ከዐውቶ ዝኽእል።”

ተተርቢዑ ናብ ሓድሽ ናይ ሰላም መድረኽ
እንኣትወሉ ዘለና’ዩ እሞ፡ ብወገንካ ነዚ ብኸመይ
ትገልጾ?
“እዛ ዕለት፡ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ግጭትን
ጽልኢን ታሪኽ ዓጽያ፡ ሓድሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ
ዝጀመረላ ታሪኻዊት ዕለት’ያ። ምብጽጻሕ ናይ
ክልተኦም መራሕቲ ክቕጽል እዩ። ዝተፈላለየ ዕዮ
ክንዓምም ኢና። ብፍላይ ኣብ መዳይ መጓዓዝያን
መራኸቢታትን ብዝለዓለ ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ
እዛ ዕለት፡ ሓድሽ ምዕራፍ ዝተገንጸለላ፡ ንኽልተኡ
ህዝቢታት ዓቢ ብስራት ዝተበሰረላ እያ። ነዚ
ክንበቅዕ ዝኸኣልና ከኣ፡ ክቡር ፕረዚደንት
ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ክቡር ቀ/ሚኒስተር ዶ/ር
ኣቢይ ኣሕመድን ልዑል ኣበርክቶ ስለ ዝገበሩ
እዮም። ካብዚ ንደሓር፡ ጉዳይ ሰላም ኤርትራን
ኢትዮጵያን ብዝዀነ ምኽንያት ንድሕሪት ዝምለስ
ኣይኰነን። ምኽንያቱ፡ ናይ ህዝቢ ጽኑዕ መሰረት
ስለ ዘለዎ። ንምዕዋቱ ድማ ብዘይ ተጕላባነት
ክንሰርሕ ኢና።
***************

ዝኸበርኪ ወ/ሮ ሙፍሪሓት ካምል - ኣፈ-ጉባኤ
ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ድሕሪ 20 ዓመታት
እዩ ክልቲኡ ህዝብታት ብመገዲ መራሕቱ
ዝራኸብ ዘሎ’ሞ፡ ንኣቀባብላኹም ብዝምልከት
ዘለኪ ትዕዝብቲ?

ክቡር ሚኒስተር፡ ብሓፈሻ ንህዝቢ ኤርትራ
ብፍላይ ድማ ነቲ ናብ ጐደናታት ኣስመራ ወጺኡ
ከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ዝገበረልኩም ህዝቢ፡ ምስዚ
ታሪኻዊ ዕለት ብምትእስሳር እንታይ መልእኽቲ
ተመሓላልፈሉ?
“ሓው ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ዝኸበረ ህዝቢ’ዩ።
ኣብ ልዕሊ ጐረቤቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝለዓለ
ፍቕርን ክብርን ዘለዎ ህዝቢ’ዩ። ብዘይካ’ዚ፡
እዚ ህዝቢ ናይ ሰላም መሰረት’ውን እዩ። በዚ
ኣጋጣሚ ድማ “ኣኽቢርካና ኢኻ’ሞ ክብረት
ይሃብካ!” ክብሎ እፈቱ። ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉና።
ከምዚ ዓይነት ኣቀባብላ ክግበረልና ምኽኣሉ
ወሰን ዘይብሉ ሓጎስ’ዩ ዝስምዓኒ ዘሎ። ብሓጺሩ
ኣብዚ ታሪኻዊ መዓልቲ ምርካበይ፡ ልዑል
ሓበንን ኩርዓትን’ዩ ዝስምዓኒ ዘሎ። ኩሉ ናብዚ
መጺኡ ዘሎ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ’ውን
ተመሳሳሊ ስምዒት’ዩ ዘለዎ። እዚ ኣብ ህዝቢ
ኤርትራ ዝረኣናዮ ሰላም፡ ፍቕርን ሓድነትን፡ እዚ
ዝተገብረልና ፍሉይ ኣቀባብላ፡ ክልተኡ ህዝቢታት
ንዝህሉዎ ምትሕግጋዝን ሕውነትን ብዝለዓለ
ዘተኣሳስር እዩ።”

ሰላም ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጠቅም
ምዃኑ ኢኻ ገሊጽካ’ሞ፡ በዚ ኣጋጣሚ ንህዝቢ
ኢትዮጵያ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፍ?
“ንሕና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪልና ዝመጻእና
ህዝቢ ኢና። እቲ ዝተዓዘብናዮ ስምዒታት ከኣ
ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ክብሪ እዩ። ህዝቢ
ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፍቕሪ፡
ምስኡ ክህሉዎ ዝደልዮ ሕውነትን ምሕዝነትን
ብዝለዓለ ክብሪ ዝገለጸሉ እዩ። ህዝቢታት ኤርትራን
ኢትዮጵያን ኣሕዋት ከም ምዃኖም መጠን፡ ኣብ
መንጎኦም ኣብ ፍቕርን ሕውነትን ምትሕግጋዝን
ዝተሰረተ ድልዱል ዝምድና ናይ ምፍጣር ድሌት
ከም ዘሎ ኣጸቢቕና ክንርዳእ ክኢልና ኣለና።
ንህዝብና ድማ ነዚ ብዝግባእ ክንገልጸሉ ኢና።
ስለዚ እዚ ኩነታት፡ ክልተኦም መንግስታት ንሓደ
ህዝቢ ዝመርሑ ዘለዉ ኣሕዋት ጌርካ ክግለጽ
ዝከኣለሉ እዩ። ናይ ክልተኡ ህዝቢታት ድሌት
ንምስማር ናብ ዝተማልአ ሰላም ንኣቱ ኣለና።
ህዝቢ ኤርትራ ንናይ ሓባር ምሕዝነት፡ ልምዓትን
ምዕባለን ሓያል ድሌት ዘለዎ ህዝቢ ከም ዝዀነ
ንህዝብና ከነረጋግጸሉ ኢና።”

ኣብዚ ሎሚ ዕለት እቲ ዝነበረ ጸሊም መጋረጃ

ወ/ሮ ሙፍሪሓት ካምል

ንምግላጹ ኣመና ይኸብደኒ እዩ። ስምዒትን
መንፈስን ህዝቢ ኣመና ከቢድ እዩ ኔሩ። ህዝቢ
ኩሉ ሳዕ ኣብ ቦትኡ እዩ። ንዓና ዘርኣዮ ፍቕሪ
ብቓላት ክገልጾ ካብቲ ዝከኣለኒ ንላዕሊ እዩ። ናይ
ሓባር ድሌት ከምዘሎ ዘረጋግጽ እዩ። ሰላም እናበለ
እዩ ተቐቢሉና። እዚ ኣቀባብላ’ዚ ካባና ሓሊፉ ናብ
ጐደቦታትና መልእኽቲ ዘመሓላለፈ እዩ ኔሩ።

እዚ ተበጊሱ ዘሎ ሰላም ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት
እንታይ ለውጢ ከምጽእ እዩ ትብሊ?
ዋናን ሓላውን ሰላም ህዝቢ እዩ። ተጠቃሚ
ይኹን ተጎዳኢ’ውን ህዝቢ እዩ፡ ህዝቢ ንሕቶ
ሰላም ሕቶኡ ስለዝገብሮ፡ ብናትና ሰናይ ድሌት
ጥራይ ዝኸውን ኣይኮነን። ወናኒ ዘለዎ ስለዝኾነ፡
ነዚ ክዉን ኣብ ምግባር ይኹን ኣብ ምርግጋጽ
ተጠቃምነት ዕድላት ሓያሎ ክንሰርሓሎም ዘለና
ጉዳያት ኣለዉ። ናይ ሎሚ መዓልቲ ዑደት
ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ
ድማ፡ ነዚ ምቹእ ባይታ ዝፈጠረ እዩ ነይሩ ኢለ
እኣምን።

ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተመሓላልፍዮ
መልእኽቲ እንተሎ?
ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ብዘይብተኽ
ሰንሰለት ፍቕሪ፡ ሰንሰለት ሰላም፡ ሰንሰለት
ሓቢርካ ምንባርን ዝተኣሳሰሩ እዮም። ዝተዋለዱ፡
ዝተመራዓዉን ዝተፋቐሩን እውን እዮም። ብሓባር
ዝነብሩ ህዝብታት እዮም። እዞም ህዝብታት ናይ
ልምዓትን ዲሞክራሲን ተጠቀምቲ ንክኾኑ፡ ነዚ
ሕጂ ዝፈለምናዮ መገዲ ሰላም ኣሐዪልና ቀጻልነቱ
ብዘውሕስ መገዲ ንኽንጓዓዝ፡ ሓባራዊ ጻዕሪ
ከነካይድ ጻውዒት ከመሓላልፍ እፈቱ።
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ሊሎ!
ሊሎይ ንፈሪ
ኣብ ሰማያት ዓድና
ፍቕሪ ይዘንብ ኣሎ
ኣብ ኣህዛብ ክልቴና
ጃሕ- ጃሕ ይብል ኣሎ
ይዛሪ ኣብ ልብና
ንዓ - ሆኒ
ድምጽኻ ኣስማዓኒ
ንዒ ወር ክብሃል
ብዕማም ንገስግስ
ስምዕዎ ‘ቲ ደሃይ
ልብኻ ዝመልስ
ሕጂ ኮነ ሊላይ
ኮነ እልይ ምልስ።
ብሓደ ክንመንዕ
መሬትና ክልብዕ
ቀጠልያ ክስለም
ክልወጥ ናብ ደባዕ
ናብ ወፍሪ ደኣ ንጉየ
ኣብኡ ደኣ ንጽናዕ
ንሱ’ዩ እቲ ዓለም
ብኽብሪ ንጽዋዕ
ንሰላም ንጭርሕ
የብልናን ዘርባዕባዕ
ነገር ኣይንደልን ዝጸመመ ይስማዕ።
ርኣይዎ’ንዶ ጎላጉልና
መሸላ የማዕዱ
ጎቦታት ድማኒ ክስለም ልማዱ
ዳግም ክስስኑ ዓጋዜን ጤለ-በዱ
‘ቲ ስኒት ሰዓረ
‘ቲ ፍቕሪ ሃርሃረ
ጽኑዕ ድንድል ሓቂ
ካብ ሓጺን ተረረ
ሊሎ ንገሪ ከይድኪ በብእብረ
ሃዋርያ ሰላም ኮይንኪ
ጠጥዒ ልቢ ኮይንኪ ዝሓረረ
ጻዕዳ ፍዮሪ ዘይትደሊ መብረ።
ኣኸዛ ኮይኑ
ርኣይዎ መሬት
ወኻዕታ ጎሲዑ ተጓሒፉ ቃሬት
ሊሎየ ትዝንቢ
ሸተተ’ውን ሓሬት።
ለምሊሙ ሽዕበትና
ዘነበ ሓጋይና
ምዕባለ ይሃርም
ትርግታ ልብና
ከበሮ ሰላም ይሃምም
ጎደቦ ዓድና።
ሊሎ-ሊሎ
ስምዕዎ’ቲ ድምጺ
መቓልሕ ብስራት
ስለ ሰላም ይፋጺ
ይወድቕ ዓማጺ
ነጎድጓድ ፍሽኽታ
ወግሐ ወጋሕታ።
ሊሎ ንዓለምና ዝሪ
ሕጂ ሕራይ ኮነ
ጻዕዳ ኾነ ቀትሪ
ንፋስ ሰላም ዓጸድናዮ ፍቕሪ
ርኣይዎ ጠሊ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ
የማንን ጸጋምን ሰሓቕ የበራሪ።
ሊሎ ሊሎ
ዓው በሊ ዘምሪ መዝሙር ሰላም
ወጊሑ’ቲ ከውታ ተቐንጢጡ ጸላም
ሽሻይ ኮይኑ ዛራ-ማራ
ንዒ ወር ኮነ ነጎደ ኣዝመራ።

ኣብርሃም ዘርአ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.269

ኤርትራ

ገርጊስ ፍቓድ ድራር
ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 7 ሓምለ
2018፡ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ
ነቶም ብልዑል ተወፋይነትን ትግሃትን
ብምጽዓር ብደረጃ ማስተርስ ቀዳማይ
ዲግሪን ዲፕሎማን ትምህርቶም
ብዓወት
ዝዛዘሙ
ተመሃሮኡ
ብክብሪ ዘመረቐሉ ምዕሩግ ጽምብል
ተኻይዱ።
ሕርሻዊ ኮሌጅ ሓመልማሎ፡ ብደረጃ
ሃገር ካብ ዘለዉና ትካላት ላዕለዋይ
ትምህርቲ ብቐዳምነት ካብ ዚስርዑ፡
ብመንግስትን ሕብረተሰብን ልዑል
ተገዳስነት ዚወሃቦ ትካል ኢዩ። ካብ
ኩሉ ኩርንዓት ሃገርን ኩለን ዞባታትን
ዝመጹ ደቂ ኩለን ብሄራትና ዝኾኑ
ብሉጻት ተመሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ
ትምህርቲ፡ ብዝተፈላለየ ሕርሻዊ ሞያ
ኣሰልጢኑን መልሚሉን ዘመርቕ
ኮሌጅ።
ኣብ ናይ ሎምዘበን መበል 11
ጽምብል መመረቕታ፡ ኣብ ሰለስቲኡ
ደረጃታት ብዲፕሎማ፡ ብቀዳማይ
ዲግሪን ካልኣይ ዲግሪን፡ ብድምር
393 ተመሃሮ ኪምረቑ እንከለዉ፣ እዚ
ብመንጽር ጾታ ኪረአ እንከሎ ድማ፡
ደቂ-ኣንስትዮ 51% ብምሓዝ ኣብ
ታሪኽ ናይ’ቲ ኮሌጅ ንመጀመርያ
ጊዜ ጸብለል ዚበላሉ ታሪኻዊ ዕብየት
ተመዝጊቡ ኣሎ። መመረቕታ
ዝተኻየደሉ ወቕቲ፡ ማእከል ክራማት
ብምዃኑ - ኩሉ ዙርያ ሓመልማሎ
ብድሙቕ ሓምላይ ትርኢት ደሚቑ
- ኣዝዩ ሰሓብን መሳጥን ኮይኑ
ቀንዩ። ብቐንዱ እቲ ኮሌጅ፡ ነቲ
ክልሰ-ሓሳባዊ ትምህርቲ ብግብርን
ብምርምርን ንምስናይ ኪሕግዝ
ብዝኽእል ኣቃውማ ኣብ ማእከል
ዕሙር ጀራዲን ዝተደኮነ ብምዃኑ፡
ከም “ገነታዊት ደሴት” ዚምሰል ኢዩ።
ቀጽሪ ኮሌጅ ሓመልማሎ ኣብ’ቲ
ዕለተ ጽምብል፣ ብናይ ክብሪ ዕዱማት
ኣጋይሽ፡ ሚኒስተራት፡ ኣመሓደርቲ
ዞባታትን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ
መንግስትን ግንባርን፡ መማህራንን
ኣባላትን ምምሕዳር ናይ’ቲ ኮሌጅ፡
ተመረቕቲ
ተመሃሮን
ወለዲ
ተመሃሮን ዘአንገደ ኣብ ርእሲ
ምዃኑ፣ ብዝተፈላለየ ባህላውን
ዘበናውን ኣልባሳት ብዝወቀቡ
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ድሙቕ ጽምብል ፍኖት ድሙቕ ራእይ!
ሰባት ደሚቑ - ብሕብረ-ብዙሕነቱ
ሃገራዊ ፈስቲቫል ዘአንገደ ምስሊ
እዩ ተላቢሱ ኣርፊዱ። ኣብቲ ናይ
ክራማት ሰግለለት ዝዓብለሎ ምቹእ
ኵነታት ኣየር፣ እቲ መደብ ብልክዕ
ከምቲ ዝተኣመመ ውጥን ኣብ ሰዓቱ
ጀሚሩ ኣብ ሰዓቱ ተዛዚሙ። ኣጋይሽ
ኣብ ምቕባል ይኹን ኣብ ምውህሃድ
ጸጥታን ስነ-ስርዓትን፡ ብኣብነት
ኪጥቀስ ዚኽእል ኣወድድባ ዚነበሮ
ቅርጡውን ጽፉፍን ድማ እዩ
ዝነበረ።
ድሕሪ ወግዓዊ ናይ እንቋዕ ደሓን
መጻእኩም መእተዊ መደብ፡ ዲን
ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ኣቶ
ሰመረ ኣምለሶም ኣብ ዘስመዖ መደረ፡
“ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብመሰረት
መንግስቲ ኤርትራ ዘውጽኦ ቅርጺ
ላዕለዋይ ትምህርቲ፡ ኣብ 2005
ኢያ ተመስሪታ። ራእይ ናይ’ዛ
ኮሌጅ ልዑል ፍልጠት፡ ብቕዓትን
ዲሲፕሊንን ዝዓጠቑ ሞያውያን
ሕርሻ ብምፍራይ፡ ሕርሻ ሃገርና
ናብ ዘመናዊ ብምስግጋር ውሕስነት
መግቢ ኣብ ምርግጋጽ፣ ቍጠባዊ
ዕብየትን ዘላቒ ምዕባለን ሃገርና ኣብ
ምብራኽ ዝለዓለ ተራ ምጽዋት ኣብ
ዚብል ፍልስፍና ዚተመስረተ ኢዩ።
እዛ ኮሌጅ ካብ እትጅምር ኣብ
ውሽጢ’ዚ ዚሓለፈ 13 ዓመታት
ብዝሒ ተመሃሮን መማህራንን
ብዕጽፍታት ዓብዩ። ኣብ 2ይ
ሰሚስተር ናይዚ ዓመት’ዚ ዝነበረና
ብዝሒ ተመሃሮ እንተተወኪስና 518
ብዲፕሎማ፡ 647 ብቐዳማይ ዲግሪ፡
10 ድማ ብካልኣይ ዲግሪ ማስተሬት
ብጠቕላላ 1175 ይበጽሕ። ካብ’ዚኦም
615 ደቂ-ኣንስትዮ ኮይነን 52.3
ሚእታዊት ይሽፍና” ኢሉ።
ኣብቲ ሰናይ ወረ ሰላምን ፍሱህ
ሃዋህውን ዝዓሰሎ ኣጋጣሚ፣ ወግዒ
ምምራቕ ተማሃሮ ድሕሪ ምዝዛሙ፡
ብድምጻዊ ተመራቒ ኢዮብ ኣልኣዛር
ዚቐረበት - “ናይ እንቋዕ ኣብቃዓና”
ደርፊ፡ ንተመሃሮ ብሓባር ዘለሃየት
ንድምቀት ናይቲ ጽምብል ከኣ
ዘማዕረገት ነይራ።
ኣብዚ ዓመተ ትምህርቲ’ዚ፡ ኮሌጅ
ሓመልማሎ ኣብ ዚነበሮ ዓውደ-

ትምህርታት 6 ናይ ዲፕሎማ፣ 8 ናይ
ዲግሪ፡ 4 ከኣ ናይ ማስተርስ (2ይ
ዲግሪ) ፕሮግራማት ኪህብ ጸኒሑ።
በዚ መሰረት፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ
ዝተፈላለየ ዓውድታት 10 ተመሃሮ
ብማስተርስ፣ 189 ብቀዳማይ ዲግሪ፣
194 ብዲፕሎማ ብድምር 393
ተመሪቖም። እዚ ኮሌጅ ካብ ዚምስረት
ኣብ ዝሓለፉ 10 መመረቕታታት
ብድምር 3856 ተመሃሮ ከመርቕ
እንከሎ፡ ንናይ ሎምዘበን ተመረቕቲ
ደሚርካ ብጠቕላላ 4249ን ኣመሪቑ
ኣሎ። ኣቶ ሰመረ ኣብ መግለጺኡ
ከም ዘነጸሮ፡ ነቲ መስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን ዝያዳ ከምዝምችእን
ከምዝምዕብልን ንምግባር ዚሕግዙ
ምዕባለታትን ዕብየታትን ተመዝጊቦም
ምህላዎም - ዚሕብሩ ኣተባባዕቲ
ረቛሒታት ብዝርዝር ጠቒሱ።
ይኹን’ምበር እቲ ገስጋስን ዕብየትን
ቀጻሊ ብምዃኑ፡ ከም ጠለባት ዚቐረቡ
ብፍላይ ኣብ ትሕተ-ቅርጻዊ ህንጻ
ኪትግበሩ ዚግበኦም ገና ዘይተፈትሑ
ገለ ገለ ሕጽረታት ከምዘለዉ እውን
ኣይሓብአን።
ኣብ ዓመተ-2005 ብውሑድ
ቍጽሪ ተመሃሮን መማህራንን
ዝጀመረ
ኮሌጅ
ሓመልማሎ፡
ኣብዚ ጊዜ’ዚ ብዓይነትን ብብዝሕን
ብዕጽፍታት ዓብዩ 108 መማህራንን
44 ኣባላት ምምሕዳርን ኣለዉዎ።
ካብ ህሉው ቍጽሪ መማህራን ብዝሒ
መማህራን ደቂ ሃገር 70% ዚሽፍን
ኪኸውን ከሎ፡ ናይ ወጻእተኛታት
መማህራን ብዝሒ ከኣ 30%
ይበጽሕ። ይኹን’ምበር፡ እቲ ኮሌጅ
ቀጻሊ ብዘመዝግቦ ዘሎ ዕብየት ምስኡ
ዝዳረግ ብቕዓትን ብዝሕን ዘለዎም
ደቂ ሃገር ናይ ዶክተሬት መዓርግ
ዘለዎም መማህራን ምምልማልን
ምውናንን ከም ቀንዲ ዕላማ ሒዙ
ይሰርሓሉ ስለዘሎ፣ ምስቲ ህሉው
ጠለብ እቲ ወሰኽ ዘገምታዊ’ኳ
እንተኾነ - ንቐጻሊ ብዝሓየለ
ኪቕጽል መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ።
እቲ ኮሌጅ ባዕሉ ዘመርቖም ናይ
ማስተርስ ዲግሪ ምስርዑ ንርእሱ
ነዚ መደብ ምምልማል መማህራን
ጥጡሕ ባይታ የንጽፍ ኣሎ።

ኣብቲ ናይ ምምራቕ ኣጋጣሚ
ዘዘራረብናዮም ተመረቕቲ ተመሃሮ፡
ኣዝዮም ሕቡናት፡ ትስፉዋትን
ሰብ ራእይን እዮም። ኣደ-ኮሌጆም
ከምኡ’ውን
ህዝብን ሃገርን
ንዘሰከምዎም ሕድሪ ከተግብሩ
ዚኣኽሎም ዕጥቂ ሰኒቖም ንግብራዊ
ስራሕ ብጽኑዕ ዕላማ ተበጊሶም
ምህላዎም
ይገልጹ።
ኣብቲ
ናይ ምምራቕ ኣጋጣሚ ወኪል
ተመረቕቲ ተመሃሮ ብምዃን ቃል
ዘስመዐ ኣበዶም ተኽለማርያም፡
“እዚ ዕለት’ዚ መዓልቲ ሓጐስ ጥራይ
ዘይኮነ፡ ናይ ህይወትና መኣዝን
ነጥበ-መቐይሮ እንሕዘሉ፡ መብጸዓና
እነሐድሰሉ፡ ሕድርና እነጽነዓሉን ናብ
ግብራዊ ስራሕ ብወግዒ እንብገሰሉን
ኣጋጣሚ ኢዩ” ኢሉ።
ኣብቲ ዕለተ-ሓጐስ ምስ ሕጽይቱ
ወይዘሪት ሃይማኖት ዝረኸብናዮ፣
ንብዙሕ መሰናኽላት በዲሁ ብልዑል
ነጥቢ ዝተመረቐ ናይ’ቲ ኮሌጅ ናይ
ጎባልል ጎብለል ሽልማት ዚዓተረ ተመሃራይ ሳሙኤል ዘርኡ፡ “ናይ
ባህገይን ራእየይን ቀዳማይ ምዕራፍ
ዝዛዘምኩላ ኣገዳሲት ዕለት ኢያ
- 7 ሓምለ 2018” ኢሉና። ንሱ
ኣቐዲሙ ኣብ 2013 ብዲፕሎማ
ተመሪቑ ዝነበረ ኮይኑ፡ ኣብ ስራሕ
ምምህርና ተዋፊሩ ድሕሪ ምጽናሕ
ብዝረኸቦ ነጥቢ ናይ ዲግሪ ትምህርቱ
ኪቕጽል ዕድል ዚረኸበ ኢዩ። ኣብ
ዕላማኡ ዝጸንዐ ዓጋቲ ድንድል
ከምዘይብሉ ብግብሪ ዘረጋገጸ ዕዉት
መንእሰይ ኢዩ። ሕጂ ድሕሪ ምምራቑ
ዕለት 22 ሓምለ ጽምብል መርዓ
ንምግባር ኣብ ድርብ ሓጐስ ዚርከብ
ሳሙኤል፡ ነዚ መዓርግ’ዚ ንኽበቅዕ
ወለዱን ሕጽይቱን ልዑል ምትብባዕ፡
ንዋታውን ሞራላውን ደገፍ ከም
ዝገበሩሉ፣ ጻማኦም ብግብሪ ንክኽሕስ
ድማ ህንጡይ ምህላዉ ገሊጹ።
ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ እዋኑ
ክራማት ብምዃኑ፡ ካብ ከረን ክሳብ
ሓመልማሎ እትበጽሕ ኣብ የማነጸጋም ሩባታት ደዓሪን ዓንሰባን ኣብ
ዝለምዐ ጀራዲን ተንጠልጢሉ ዚረአ
ፍሩታታት ዓበይቲ ኣግራብ ብሓፈሻ፡
ማንጉስ ከኣ ብፍላይ ንዓይኒ ተዓዘብቲ

ዝማርኽ ኢዩ። ማንጉስ እቲ ልክዕ
ንምህርቲ ዚቐርበሉ ወቕቲ ብምዃኑ፡
ድሕሪ’ቲ ስነ-ስርዓት መመረቕታ
ኣብ ቀጽሪ ኮሌጅ ሓመልማሎ
ንበጻሕቲ ብሕሱር ዋጋ ንመሸጣ
ቀሪቡ ነይሩ።
ኣብ ምዝዛም ናይ’ቲ መመረቕታ፡
ንቻንስለር ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ
ንክቡር ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ
ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብምውካል
ቃል ዘስመዐ - ናይ ክብሪ ዕዱም
ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ፡
“ኩልና ንከታተሎን ነስተማቕሮን
ከምዘሎና፣ ናይ ሎሚ ምሩቓት ኣብ
ኣዝዩ በርሃው ዚበለ ጊዜ ኢኹም ካብ
መኣዲ ትምህርቲ ናብ ዓውደ ስራሕ
ትሰጋገሩ ዘለኹም። እዚ ተፈጢሩ
ዘሎ ምቹእ ሃዋህው ከኣ ዝያዳ
ፍናን ኪህበኩምን ኣብ ትዋፈሩሉ
ዓውዲ ኣድማዒ ኣበርክቶ ክትገብሩ
ከምዝሕግዘኩምን ትጽቢት ህዝብን
መንግስትን ኢዩ” ኢሉ። ሚኒስተር
ኣረፋይነ መግለጺኡ ብምቕጻል፡
እቶም ኣቐዲሞም ካብዚ ኮሌጅ
ተመሪቖም ኣብ ሕርሻዊ ጽላት
ተዋፊሮም ዘለዉ ምሩቓት፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ዓውድታት ናይ’ቲ ሞያ
ኣብ ቴክኖሎጂ ዝተሞርኰሰ ኣድማዒ
ንጥፈታት የተግብሩ ምህላዎም
መስኪሩን ሞጒሱን። ተመሃሮ ኣብ
ኮሌጅ ኣብ ዝነበሩለን ዓመታት፡ ካብ
ቅድም ዚሓሸ ግብራዊ ስራሓት
ይዓሙ ምንባሮም፣ ኣብቲ ናይ ምረቓን
ድሕረ-ምረቓን ፕሮጀክታቶም እውን
ሓያል ተበላሓትነት ዚሓተተ፡ ንቐጻሊ
ዝከታተልዎ ዓውዲ ብግብሪ ዘነጸረ
ምዃኑ ብቐረባ ከምዝተኸታተሎ
ብምጥቃስ፣ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም
ተዋፊሮም ኣድማዒ ኣበርክቶ
ከምዚገብሩ እምነቱን ዕግበቱን
ገሊጹ።
ሕርሻ ቀንዲ ጽላት መትኒ ቁጠባን
ልምዓትን ሃገርና ስለዝኾነ፡ በዚ ኮሌጅ’ዚ
ዝምረቑ ሞያውያን ክኢላታት
ሕርሻ - ኣድማዒ ኣበርክቶ ኪገብሩ
ሕድርን እምነትን ዝተነብረሎም
ብምዃኖም፡ ዕላማን ራእይን ኮሌጆም
ንምስማር ውፉያትን ትጉሃትን ኪኾኑ
መድረኻዊ ጠለብ ኢዩ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.269

ኤርትራ
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ሮናልዶ
ኮኾብ ተጻዋታይ ሪያል ማድሪድ
ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ንሳንቲያጎ በርናቡ
ክሓድግ ብዝተፈቕደሉ ብ88 ሚልዮን
ፓውንድ ናብ ጁቬንቱስ ተሰጋጊሩ ኣሎ፣
ሮናልዶ ንሰሙን ንዝኽፈሎ ውዕል
500,000 ፓውንድ ቅድሚ ምስምምዑ፡
ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ግሪኽ ኣብ
ዝርከብ ሆቴል ምስ ፕረዚደንት ክለብ
ጁቬንቱስ ኣንድሬ ኣንጀሊ ተራኺቡ
ምዝታዩ ተሓቢሩ፣
ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ፡ ትማሊ
ደንጉያ እያ ንምስግጋር ሮናልዶ ናብ
ጁቬ ብወግዒ ዘረጋገጸት፣ ማድሪድ ኣብ
መግለጺኣ፡ ነዚ ኣብ ዓለም ሓደ ካብ ዝበለጹ

ታሪኽ፡ ነተን ሎሚ ኣብ ስታድዩም
ሉዝኒኪ ናብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ንምሕላፍ
ፊት ንፊት ዝገጥማ እግሊዝን ክሮኤሽያን
ምልክት ይገብር ኣሎ፣ ብ‘ሰለስተ ኣናብስ’
ዝጽውዑ እንግሊዛውያን ነታ ኣብ 1966
ዝተዓወቱላ ጽዋእ ዳግማይ ክዓትሩ ተስፋ
ክገብሩ እንከለዉ፡ መጋጥምቶም ድማ
ኣብ ፍጻመ እዚ ውድድር ንመጀመርታ
ግዜኦም ክበጽሑ ሃንቀውታኦም እዩ፣
እንግሊዝ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ፍርቂ
ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ኣብ ዝነበረትሉ ዓመተ
1990፡ ክሮኤሽያ ገና ሓርነት ኣይረኸበትን
ነይራ፡ ኣብ ዓመቱ ግዳ ሰሊጡዋ፣
ጆርዳን ሄንደርሰን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ
ሰለፍ ምጭብባጥ ጭዋዳ እኳ እንተኣጋጠሞ፡
ሎሚ ክስለፍ ትጽቢት ኣሎ፣ ጂሚ ቫርዲ
ግን በቲ ኣንጻር ኮሎምብያ ዝወረዶ
ማህሰይቲ ረቃቒቶ፡ ምጽዋቱ ገና ኣጠራጣሪ
እዩ፣
ብወገን ክሮኤሽያ፡ ሲመ ቭርሳሊኮ ምስ
ሩስያ እናተጻወቱ ብምጕድኡ ካብ ጸወታ
ተኣልዩ እዩ ዘሎ፣ እንተ’ቲ ኣብቲ ግጥም
ጭዋዳኡ ዝተቘርጠጠ ሓላው ልዳታ
ዳኒየል ሱባሲች እሞ ንጸወታ ብቝዕ
ምህላዉ ይንገር፣
ክሮኤሽያውያን ተጻወትቲ ኣብ ናይ
ሽዱሽተ መዓልቲ ንውሓት፡ ክልተ ግጥማት
120 ደቓይቕ ምጽዋቶም፡ ገለ ኣካላውን
ኣእምሮኣውን ድኻም ክስምዖም ግድን
እዩ፣ ወሰንቲ ተጻወትቶም - ሉካ ሞድሪችን
ኢቫን ፐሪሲችን ክሳብ ሕጂ ንብምሉኡ
ሓሙሽተ ጸወታታት ካብ ፈለማ ኣትሒዞም
ተሳቲፎምዎ ኣለዉ፣
ኣሰልጣኒ ክሮኤሽያ ዝላትኮ ዳሊች ኣብ
2017 መዝነት ምስልጣን እዛ ሃገራዊት
ጋንታ ክርከብ እንከሎ፡ ብናይ ብቕዓት
ብሉጽነት ኣከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ሉካ
ሞድሪችን ናይ ባርሴሎና ኢቫን ራኪቲችን
መዋጥር ገጢሙዎ እዩ፣ ተመክሮ ዓበይቲ
ክለባት ኤውሮጳ ዘለዎም ክልተ ብሉጻት
ኣከፋፈልቲ ዓለም ኣብ ሓንቲ ጋንታ
ብምጥርናፎም ናብ መኖም ምዝንባል

ናብ ጁቬ ዘጸንብሮ መስርሕ ተፈጺሙ
ክልተ ብርቂ ተጻወትቲ ኮይኑ ዝተቐልቀለ
ኣጥቃዓያ፡ ሰናይ ትምኒታን ምስጋናኣን
ገሊጻትሉ፣
እዛ ሻምፕዮን ኤውሮጳ፡ ንመልእኽቲ
ሮናልዶ እውን ትዊት ገይራ እያ፣
መልእኽቲ እዚ ፖርቱጋላዊ፡ “በዛ ክለብ
ብዝተገብረለይ ደገፍ ምስጋናይ አቕርብ”
ዝብል እዩ፣ ኣብ’ታ ክለብ ይኹን ኣብ
ከተማ ማድሪድ ዘሕለፎ እዋናት ኣብ
ህይወቱ እቲ ምሒር ዘሐጉሶ ምዃኑ
ነጊሩ፣ “ሪያል ማድሪድ ንልበይን ልቢ
ስድራይን ማሪኻቶ ኣላ” ብምባል ድማ፡
ንብምሉኦም ኣባላት’ታ ጋንታን ደገፍታን
ኣመስጊኑ፣
ሮናልዶ ብዘደንቕ መጠነ ገንዘብ
ካብ ሪያል ማድሪድ ተሰናቢቱ ናብ

ተሰሊፉ ዘመዝገቦ ክብረ-ወሰን ዝሓዘ ናይ
ሪያል ማድሪድ ድምር ሸቶታቱ እዩ፣
17 - ኣብ ዓመተ ስፖርት 201314 ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ ዘቝጸሮ
ብዝሒ ሸቶታት፣
105 - ናይዛ ክለብ ናይ ሻምፕዮንስ
ሊግ ብምሉኡ ሸቶታቱ እዩ፣
4 - ንዝሓለፈ ሰለስተ ተኸታታሊ ዓወት
ዘጠቓልላ ምስ ሪያል ዝደፍአን ዘውዲ
ሻምፕዮንስ ሊግ እየን
311 - ኣብ መድረኽ ላሊጋ ዘመዝገቦ
ሸቶታቱ፣
2 - ኣብ ወቕቲ ስፖርት 2011-12
ከምኡ’ውን 2016-17 ዝጨበጠን ዋናጩ
ላ’ሊጋ፣
16 - ክልተ ዘቤታዊ ጽዋእ፡ ሰለስተ

ዩሮፕያን ሱፐር ካፕን ሰለስተ ዋንጫ
ክለባት ዓለምን ዝርከቦ ምስ’ዛ ክለብ
ዝተጋናጸፎ ዓበይቲ ዓወታት፣
4 - ምስ ሪያል እናተጻወተ ዝተዓወቶ
ባሎን ዲ’ኦር እዩ፡ እዚ ምስቲ ኣቐዲሙ
ምስ ማን ዩናይትድ ከሎ ዝወሰዶ ሽልማት
ተደሚሩ ሓሙሽተ ይኸውን፣
44 - ክብረ-ወሰን ክለብ ንዝሓዘ 34
ሃትሪክ ኣብ ላሊጋ ኣብ ግምት ዘእተወ
ናይ ማድሪድ ብዝሒ ሃትሪኩ እዩ፣
8 - ብማልያ ሪያል ኣብ ዝተጻወተሉ
ኣብ ሓደ ግጥም ሸሞንተ ግዜ ኣርባዕተ
ወይ ልዕሊኡ ሸቶታት ኣመዝጊቡ፣
61 - ኣብ ብምሉኡ ውድድራት ኣብ
2014-15 ንሪያል ዘጽሓፎ ብኽብሪ ዝጽዋዕ
ናይ ሓደ ወቕቲ እቲ ዝበዝሐ ሸቶታቱ፣

ዋንጫ ዓለም 2018

ክሮኤሽያ v እንግሊዝ

ይሓይሽ ዘይሓርበቶ ኣይኮነን፣ ቅዲ ጸወታ
4-2-3-1 ብምምራጽ ከኣ ንሞድሪች ኣብ
ተግባር ቍጽሪ 10 ኣቐሚጡዎ ኣሎ፣
ሞድሪች ከምቲ ኣብ ሪያል ማድሪድ ኣብ
ምህናጽ ኵዕሶ ዝዋስኦ ዝነበሮ ዘይኮነ፡ ተደራቢ
ኣጥቃዓይ ኮይኑ ይጻወት እኳ እንተሃለወ፡
ጸላውነቱ ዓቢ ከምዘሎ ኣብ ናይ ምድብ
መድረኽ ንኣርጀንቲና 3ብ0 ኣብ ዝሰዓሩሉ
ጸወታ ብዘርኣዮ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ
ብቕዓቱ ኣመስኪሩ እዩ፣ ሞድሪች ኣብቲ
ግጥም 62 ግዜ ኵዕሶ ተንኪፉ፡ 42 ሕልፊት
ጥራይ ድማ’ዩ ሃንዲሱ፣ እንተኾነ ኣብ
ርብዒ ፍጻመ ንኣአንጋዲት ሃገር ክስዕሩዋ
እንከለዉ፡ ብዝያዳ ናብ ድሕሪት እናመጸ
ክጻወት እዩ ተራእዩ፣ ከም መርኣይኡ
ኵዕሶ ዝሓዘሉ 139፡ ዘቐበለሉ ብዝሒ ድማ
102 ነይሩ፣ እዚ ማለት፡ ራኪቲች ትሑት
ጸላውነት ከምዝነበሮ የብርህ፣ ይኹን
እምበር ሎሚ ክልቲኦም መላግብቲ እንተ
ተሰሊፎም፡ እንግሊዝ ኵዕሶ ብብዝሒ ምሓዝ

ዳኛ ማርዋ ብካፍ ንሓዋሩ ተኣጊዱ
ኮንፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ (ካፍ)፡
ኬንያዊ ኢንተርናሽናል ተሓጋጋዚ ዳኛ
ዓደን ማርዋ ካብ ንጥፈታት ኵዕሶ እግሪ
ንሓዋሩ ከምእተኣገደ ትማሊ ኣፍሊጡ፣
እዚ ዳኛ፡ ብምቕባል ገንዘብ ቅድሚ
ዋንጫ ዓለም ሩስያ፡ ብምስጢራዊ ጋዜጠኛ
- ኣናስ ኣረማያው ኣናስ ተሳኢሉ ብምርካቡ
እዩ እዚ ፍርዲ ዝተዋህበ፣
ኣብ ሩስያ ክዳንይ ተመሪጹ ዝነበረ
ማርዋ፡ ብናይ’ቲ ጋዜጠኛ ስቱር መጽናዕቲ
ምስ ተኸሽሐ፡ ብኡ ንብኡ እዩ ካብ ዝርዝር
ኣስማት ደያኑ ዋንጫ ዓለም 2018 ወጺኡ፣
ማርዋ ነቲ ውዒሉዎ ዝተበሃለ ብልሽውና
ኣሉታዊ ምላሽ እዩ ሂቡሉ፣
ካልኦት ኢድ ዝጸንሖም ዓሰርተ ደያኑ
እውን ካብ ክልተ ክሳብ ዓሰርተ ዓመት
ዝበጽሕ እገዳ ተበይኑሎም ኣሎ፣ ካፍ ነዚ

ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ምስግጋሩ
ድሕሪ ምሕባሩ፡ ኣብ ናይ ኵዕሶ እግሪ
ዘመኑ፡ “እዚ እዋን’ዚ ናብ ሓድሽ መድረኽ
ዝሰጋገረሉ ከምዝኾነ እኣምን፣” ክብል
ተዛሪቡ፣
ወዲ 33 ዓመት ሮናልዶ፡ ኣብዚ እዋን
ምስ ዓርኩን ስድራ-ቤቱን ኣብ ግሪኽ
ዕረፍቲ ይወስድ ከምዘሎ ይፍለጥ፣
ሮናልዶ ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብ
ዝጸንሓሉ እዋን፡ ኣርባዕተ ዋናጩ
ሻምፕዮንስ ሊግ ክስፍስፍ ክኢሉ እዩ፣
ብሓፈሻ ምስ’ታ ክለብ ዕዉት ትሽዓተ
ዓመት እዩ ኣሕሊፉ፣
ገለ ካብ ብዙሕ ክብረ-ወሰናት ሮናልዶ
ኣብ ማድሪድ . . .
450 - ሮናልዶ ኣብ 438 ጸወታታት

መቕጻዕቲ’ዚ ዘፍልጥ ዘሎ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ንዝተኻየደ ርክብ ቦርድ ዲሲፕሊን ተኸቲሉ
እዩ፣
ብመሰረት እቲ ካፍ ዝዘርገሖ ሓጺር
መግለጺ፡ ነፍሲ-ወከፎም ን10 ዓመት
ዝተኣገዱ ተወላዲ ቶጎ ዝኾነ ያኒሱ በባን
ጋምብያዊ ጃሎው ኢብሪማን ዝርከቡዎም
ብድምር 22 ደያኑ ብናይ ምፍራድ ኣካል
ኵዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ተቐጺዖም ኣለዉ፣
ኣብ ምድባት ጸወታ ናይ ሓንቲ
ኣፍሪቃዊት ሃገራዊት ጋንታ ኮነ ክለብ
ብስሩዕ ዝዳኒ ኣይቮርያዊ ዳኛ ደኒስ ደምበለ፡
ብበደሉ ንሽዱሽተ ዓመት ተኣጊዱ፣
ብተወሳኺ፡ ሸውዓተ ደያኑ ካብ ክልተ
ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት መቕጻዕቲ
ከምእተቐበሉ ተፈሊጡ ኣሎ፣ ካልኦት
11 ደያኑ - 10 ጋናውያን ከምኡ’ውን ሓደ

ትጽገም ከምእትመስል ይግለጽ፣
ክልቲአን ጋንታታት ሎሚ ንሻምናይ
ግዜአን እየን ክራኸባ፣ እንግሊዝ ኣርባዕተ
ሳዕ ክትዕወት እንከላ፡ ክሮኤሽያ ክልተ፡
ሓንሳብ ድማ ማዕረ ተፈላልየን፣ ኣብ
ላይበርያዊ ድማ ቅድሚ’ቲ ዝመጽእ 5 ነሓሰ
ዝወሃቦም ውሳነ፡ ንግዚኡ ኣብ ልዕሊኦም
እገዳ ጸኒዑ ኣሎ፣
ምክትል ፕረዚደንት ካፍ ኮይኑ ክሰርሕ
ዝጸንሐ ፕረዚደንት ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ጋና
ነበር ክወሲ ንያንታኪ፡ ብዝፈጸሞ ብልሽውና
ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ስርሑ ከምእተሰናበተ
ዝፍለጥ እዩ፣ ሚስተር ንያንታኪ፡ ጥረገንዘብ ከብ ህያብ ከምእተቐበለ ተሓቢሩ፣

ሓደ ዓቢ ውድድር ሓንሳብ ጥራይ እየን
ተራኺበን፡ ናይቲ እዋን መንእሰይ ኣጥቃዓይ
እንግሊዝ ዝነበረ ዋይን ሩኒ ክልተ ሸቶታት
ኣብ ዘመዝገበሉ ዩሮ 2004፣
ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዩሮ 2008 ግን
ክሮኤሽያ ሕነኣ ፈድያ፣ ኣብ ስታድዩም
ወምብሊ 3ብ2 እንክትዕወት፡ እንግሊዝ
ናብቲ ስሩዕ ውድድር ካብ ምብጻሕ ፈሺላ፣
ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣብ ዝተራኸባሉ፡
እንግሊዝ ንዓኣ ብዝረትዓታ እያ ናብ ዋንጫ
ዓለም 2010 ሓሊፋ፣ እንኮ ኣህጕራዊ
ሃትሪክ ቲዮ ዋልኮት ኣብ ልዕሊ ክሮኤሽያ
ኮይኑ ድማ ተመዝጊቡ፣
ኣብ ናይዚ ዓመት ዋንጫ ዓለም፡ ክሮኤሽያ
ንምድባ ብ100% ዓወት እያ ንኣርጀንቲና
ኣኸቲላ ወዲኣቶ፣ እንተኾነ ኣብ ጸወታታት
ኣውዲቕካ ምሕላፍ ኣንጻር ዴንማርክን
ሩስያን፡ ንዓወት ብመገዲ ፍጹም ቅላዕ እያ
ተማዊታ ዝረኸበቶ፣ ስለ’ዚ ብእንግሊዝ
ብዝለዓለ ክትፍተን ምዃና እምነት ሓያለ
ተንተንቲ ኮይኑ ኣሎ፣
“ንእንግሊዝ ነኽብራ ኢና፡ ንኣሽቱ
ተጻወትቲ ዘለዉዋ ተስፋ ዝንበረላ ዓባይ
ጋንታ እያ፣ ኣሸጋሪት መጋጥምቲ፡ ይኹን
እምበር ልዕሌና ዝበለጸት ኣይኮነትን!”
ይብል ዓላሚ ክሮኤሽያ - ዳሊች፣ ክሳብ

ሕጂ ብዝፈጸሙዎ ዕጉባት ምዃኖም ድሕሪ
ምጥቃስ ድማ “ኣብ መንጎ እተን ኣብ ዓለም
ዝበለጻ ጋንታታት ኣለና፡ ግና ካብ’ዚአን
ንዓና እትበልጽ ሓንቲ’ኳ የላን፣” ኢሉ፣
ክሮኤሽያ ኣብ ኩሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ
ቦታታት ብቝዓት ተጻወትቲ ከምዘለዉዋ
ኣብ ዝተፈተነትሉ ህሞት ኣውዲቕካ
ምሕላፍ ዝጎልሐ እዩ፣ ክንዮ ሞድሪችን
ራኪቲችን ኣብ ማእከል፡ ኣብ ጸግዒን
ድሕሪትን እውን ከም ዲጃን ሎቭረንን
ዶማጎጅ ቪዳ ዝኣመሰሉ ሓያላት ተጻወትቲ
ይርከቡዋ፣ ብዓቢኡ ኣብ ቅድሚት ማርዮ
ማንዙኪች ኣለዋ፣ እዚ ኣጥቃዓይ ኣብ
ጁቬንቱስ ብዙሕ እዋን ብጸጋማይ ወገን
ናይ’ቶም ሰለስተ ናይ ቅድሚት ተሰለፍቲ
ክጻወት ይርአ፣ ንክሮኤሽያ ግን ማእከላይ
ኣጥቃዓይ ኮይኑ ይጻወተላ ኣሎ፣
እንግሊዝ ሓንቲ ካብ’ተን ኣብ ውድድር
2018 ብኣገራሚ ዝተራእያ ኮይና እያ
ትግለጽ፣ ካብ ሃሪ ማጒረን ደሊ ዓሊን
ብዝረኸበተን ክልተ ሸቶታት ከምኡ’ውን
ብጽምዲ ንኡድ ምድሓን ኵዕሶ ጆርዳን
ፒክፎርድ ተሓጊዛ ንሽወደን ብምስናፍ
ድማ ኣብ ውሽጢ 28 ዓመት ንፈለማ እዋን
ናብዚ መድረኽ በጺሓ ኣላ፣
እዛ ብጋረዝ ሳውዝጌት እትእለ
ጋንታ፡ ዛጊት ኣብ ጸወታታታ፡ ታክቲካዊ
ምትዕጽጻፍ፡ ኣትለቲካውነት፡ ቅልጣፈን
ደሓን ዝኾነ ምክልኻላዊ ዲሲፕሊንን
ምንጽብራቓ ትግምገም፣ ኣብ ርእሰ
ከተማ ሩስያ ንዓወት ናይ ምውሓስ ዕድላት
ክትጥቀመሉ እምበረ-መጠን ተዳልያ
ከምዘላ ድማ ይንገረላ፣
ኣሰልጣኒኣ ሳውዝጌት፡ ጋንታኡ ኣብዚ
ውድድር ከም ርእሰ-ኩለን ብምዃን ነቲ
ናይ 1966 ሓበን እንግሊዛውያን ክትደግም
ዝሓሸ ዕድል ከምዘለዋ ይዛረብ ኣሎ፣
ኣባላት እዛ ሃገራዊት ጋንታ፡ ትማሊ ብጎማመሰል ደርሆ እናተሰናደዉ እዮም ተዛንዮም
ልምምድ ኣካይዶም፣
ብሽዱሽተ ሸቶታት መራሒ ኣመዝጋቢ
ዘሎ ሃሪ ኬን፡ ብዳሊች ኣስጋእነቱ ተኣሚኑሉ
ኣሎ፣ እዚ ሓለቓ እታ ጋንታ ኮይኑ ዝጻወት
ዘሎ ኣጥቃዓይ፡ ኣንጻር ምክልኻል ክሮኤሽያ
ዝጽበዮ ስራሕ ከቢድ ከምዝኸውን ብኣጋ
ዝዝረበሉ ካብ ዘሎ ነጥብታት ሓደ እዩ፣
“ኬን ዝለዓለ ኣመዝጋቢ እዩ - ደው
ከተብሎ ቀሊል ኣይኮነን” ክብል እዩ ዓላሚ
ክሮኤሽያ ዳሊች ዝገልጾ፣ የግዳስ ንዕኡ
ዝኾኑ ብቝዓት ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ
ከምዘለዉዎም ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ፣ ዳሊች፡
“መስመር ምክልኻልና ንመሲን ክሪስቲያን
ኤሪክሰንን ኣብ ምዕጋት ጽቡቕ ከምዝሰርሐ
ጠቒሱ፡ “ስለዚ፡ ንኬን ጠጠው ከነብሎ
ከምእንኽእል ተስፋ ንገብር” ይብል፣
መጠነ-ስጉሚን ምንቅስቓስን ናይ ጀስ
ሊንጋርድን ዓሊን ንእንግሊዝ ኣድላዪ
ክኾና እዩ - ምኽንያቱ ክሮኤሽያ ኣብ
መንጎ ምክፍፋልን ምክልኻልን ጋግ ናይ
ምግዳፍ ልማድ ኣለዋ፣ ስለዚ እዞም ጽምዲ
ተጻወትቲ እንግሊዝ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ዝፍጠር ዕድላት ንሃጓፍ እዚ ቦታ ክምዝምዙ
ከማዕድዉ እዮም፣

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.269

ኤርትራ
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ኣቶ ስምኦን ሃብተማርያም +5፡ ወ/ሮ ኤልሳ ሰመረ ሃይለ
ስለዝሞተት፡ ለበዋ ይጽደቐልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስዘይቀርብ ግን ቤ/ፍ
ክውስን ምዃኑ ነፍልጥ።
ከሳሲ ኣቶ ጎይትኦም በርሀ ንተኸሳሲት ወ/ሮ ኣለም ሃይሉ
ንጉሰ ኡኖ ፊያት 682N4 ER;3-06036 ሽይጣትለይ፡
ምሉእ ዋጋ ከፊለ ስም ከተመሓላልፈለይ ኣይከኣለትን
ስለዝበሉ፣ ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብወኪላ፡ ን26/7/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኑኤል

ኣማ
ት
ነ
እም
ሰ - ልጣን
ደ
ታ
ስ
ሄም ሊድያ
ል
ቤተ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ከሳሲ ወራሲ/ነፍ/ተስፋጋብር ዑቕባጋብር፡ ተኸስስቲ ወረ/
ነፍ ተስፋጋብር ዑቕባሚካኤል 1.ወ/ሮ ኣበባ ተስፋጋብር
ዑቕባሚካኤል 2.ሰናይት ገብሪሂወት ተስፋጋብር ህሉው
ኣድራሽአን ስለዘይፍለጥ፡ ቅዳሕ ክስን መጸዋዕታ ክበጽሐን
ስለዘይክእል ይጸውዓለይ ስለዝበለ፣ ተኸሰስቲ ተጸዊዐን፡
ን24/7/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ.35 ይቕረባ።
እንተዘይቀሪበን ንሰን ኣብዘየለዋሉ ጉዳየን ክረአን ክውሰንን
ምዃኑ ነፍልጥ።
እዮብ ወልዳይ ሓንጣል ምባል ተሪፋ፡ እዮብ
ወልደሃይማኖት ሓንጣል ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/7/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።
ዙፋን ኣወቀ ብርሃነ ምባል ተሪፋ፡ ዙፋን ኣወቀ ወልዱ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን24/7/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ.35
ይቕረብ።
ትሕቲ ዕድመ ሰሰን ተስፋ ሃይለ ብሞግዚታ እዝግሃርያ
ክፍሉ ወልደሚካኤል ኣቢላ፡ ሰሰን ተስፋ ሃይለ ምባል ተሪፋ፡
ሰሰን ተስፋሚካኤል ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/7/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ኤስሮም ተስፋ ሃይለ ብሞግዚቱ እዝግሃርያ
ክፍሉ ወልደሚካኤል ኣቢሉ፡ ኤስሮም ተስፋ ሃይለ ምባል
ተሪፋ፡ ኤስሮም ተስፋሚካኤል ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/7/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ
መጋባኣያ ይቕረብ።
ሰናይት ሰልጠነ ጸጋይ፡ ስም ወላዲተይ መሪሕ ጸጋይ
ምባል ተሪፋ፡ መብራህቲ ተፈሪ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/7/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ምሕረት ኣብርሃም ተኽለን
ተኸሳሲ ኣቶ ሜሮን ተወልደ ኣስፍሃን ዘሎ ክርክር፡ ተኸሳሲ
ክርከብ ስለዘይተኻእለ፣ ብኣካል ወይ ብወኪሉ፡ ን30/7/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስ ዘይቀርብ ግን ጉዳዩ ንሱ ኣብ
ዘይብሉ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዕዳጋሓሙስ
ወ/ሮ ፍቃዱ ምሕረትኣብ ሰንጋል፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ኣብርሃም ወልደትንሳኤ ተስፋሚካኤል ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 5 ደቁ ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስ ዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ
ክህበሉ ምዃኑ የፍልጥ።
ወ/ሮ ኣዜብ ሰመረ እስቅያስ፡ ወላዲትና ወ/ሮ ሰንበቱ
ደብረጼን ካሕሳይ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ከሳሲ ሃብቶም የማኑ ገብረመስቀል፡ ተኸሳሲት ዮዲት
ገብረሚካኤል ንገንዘብ ዝምልከት ክሲ ተመስሪቱልኪ፡
ብኣድራሻኺ ክትርከቢ ስለዘይከኣልኪ፣ ባዕልኺ ወይ ብሕጋዊ
ወኪልኪ፡ ን30/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ
ቤ/ፍ ውሳነ ክህበሉ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
ኣስፋው ምራጭ ዑቕቡ፡ ጓለይ ኪዳን ኣስፋው ምራጭ
ስልዝሞተት፡ ኣነ ምስ በዓልቲ-ቤተይ ወ/ሮ ለተብርሃን
ገብረመድህን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣይዳ ኣላይ ባህታ፡ ኣደና ወ/ሮ ሓረጉ ፍስሓጼን
ወልደሚካኤል ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ጥራይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን18/9/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ከረን 03
ወ/ሮ ርግበ ዓንደማርያም ዓበዱ፡ በዓል-ቤተይ ያቆብ
ልጃጅ ሓምድ ሰለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ኣብ ቀዋሚ ኮነ ተንቃሳቓሲ
ንብረት ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣ ዝቃወም፣
እንተሎ፡ ን18/8/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣርዓዱ ሰለሙን ክፍለ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ ፍረ
ነጋሲ ተኽላይ ካብዚ ሃገር ወጺኡ ን 3 ዓመት ደሃይ ይኹን
ምሳይ ርክብ የብሉን ስለዝበላ፣ ተጸዋዒ ብኣካል ወይ ሕጋዊ
ወኪል፡ ን8/8/18 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳይ
ናብ ቤተዘመድ ሽማግለ ክምርሓለይ ንሱ ኣብ ዘይብሉ ቤ/ፍ
ውሳነ ክትህብ እያ።

ዞባ ደቡብ ድባርዋ
ትሕቲ ዕድመ ሚልክያስ ኪዳነ ዘመደ ብሞግዚቱ ወ/ሮ
ዮርዳኖስ ሃብተ ገብረሂወት ኣቢሉ፡ ኣማን ኪዳነ ዘመደ
ምባል ተሪፋ፡ ሚልክያስ ኪዳነ ዘመደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/7/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሽከቲ
ወ/ሮ ትብለጽ ገብረመድን፡ በዓል-ቤተይ ተስፋይ ተወልደ
ኪዳነ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡
7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/8/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኳዜን
ኣሊክሳንደር ኪዳነ ኢሳቅ፡ ወላድየይ ኪዳነ ኢሳቕ
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/7/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ዓዲተከሌዛን
ቤንሁር ዳዊት ኣስፍሃ ምባል ተሪፉ፡ ቤተሌሄም ዳዊት
ኣስፍሃ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን3/8/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሙሉእብርሃን ሓጎስ ገብረስላሴ፡ ወለድና ሓጎስ
ገብረስላሴን መብራት ተስፋጋብርን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 5
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ መድሂን ተስፋዝጊ፡ ሓፍተይ ለተብርሃን ተስፋዝጊ
ስለዝሞተት፡ ውላድ ውን ስለዘይወለደት፡ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/9/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ
ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ፡ ዝተፈላለየ ናይ ክሽነ ኣቕሑ ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ስለ
ዝደለየ፡ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ረቛሒታት
1. ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ 2018።
2. ዝርዝር ንብረት ሰነድ ጨረታ ካብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ጎደና ሕዳይ፡ ደምበ ሰንበል፡
ሓምላይ ህንጻ፡ 4ይ ደርቢ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ብምምጻእ ክውሰድ ይከኣል።
3. ጨረታ ዝኽፈተሉ ግዜ እዚ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት
ይኸውን።
4. ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተ ረኺቡ፡ እዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ
ብምሉእ ክስርዝ ይኽእል።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብቁጽሪ ቴሌፎን 153958 ወይ 153960 ተወከሱ።

ሓራጅ
ምልክታ
ሊሎ ትራንስፖርት ሰለስተ 5ይ ደረጃን ክልተ 3ይ ደረጃ መራሕቲ መካይን ስራሕተኛታት
ኣወዳዲሩ ክቖጽር ስለዝደለየ፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ዘሎ መምዘኒ ነጥብታት ዘማልኡ
ተወዳደርቲ ደለይቲ ስራሕ ኣድላዪ ሰነዳቶም ሒዞም ክቐርቡ ይሕብር።
1.
2.
3.
4.
5.
6.

መደብ ስራሕ
ጾታ
ዕድመ
ብዝሒ
ደረጃ ትምህርቲ
ልምዲ ስራሕ

7. ወርሓዊ ደሞዝ
8. ሃገራዊ ኣገልግሎት
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5ይ ደረጃ መራሕ መኪና
ተባዕታይ
ካብ 35 - 50 ዓመት
3 (ሰለስተ)
6ይ ክፍሊ ዝወድአ
ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ምምራሕ ዓባይ መኪና ምስ
ተስሓቢታ ዝሰርሐ
ብናይ ትካልና ስኬል መሰረት
ዝፈጸመ ወይ ዘይምልከቶ

መደብ ስራሕ
3ይ ደረጃ መራሒ መኪና
ጾታ
ተባዕታይ
ዕድመ
ካብ 25 - 50 ዓመት
ብዝሒ
2 (ክልተ)
ደረጃ ትምህርቲ
6ይ ክፍሊ ዝወድአ
ልምዲ ስራሕ
ልዕሊ ክልተ ዓመት
ወርሓዊ ደሞዝ
ብናይ ትካልና ስኬል መሰረት
ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፈጸመ ወይ ዘይምልከቶ

ተወዳደርቲ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ
10 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣድላዪ ሰነዳቶም ሒዞም ናብ ቤት ጽሕፈት ሊሎ ትራንስፖርት
ጎደና ባዳ 746 ቁጽሪ ገዛ 19 - 23 ከባቢ ኤክስፖ ቴለፎን ቁጽሪ 184500/188235 ፖ.ሳ.ቁ
1997 ከመልክቱ ንሕብር።

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ካቶሊካዊ መንበረ ጵጵስናን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ተኣምራት ሓድጉ
+2 ዘለዎ ዕዳ ክኸፍሉ ካብ ዘይከኣለ፡ ንብረቶም ተሓሪጁ መኽፈሊ ዕዳ ክኸውን ቤት ፍርዲ
ስለዝኣዘዘ፡ ዝስዕብ ዝርዝር ንብረት ብክኢላ 156,555 (ሚእትን ሓምሳን ሽድሽተን ሽሕን
ሓሙሽተ ሚእትን ሓምሳን ሓሙሽተን ናቕፋ) ንዕለት 31/07/2018 ሰዓት 10፡00 - 11፡00
ቅ/ቀ ክፉት ጨረታ ከነካይድ ስለዝኾንና፡ ኣብቲ ዝግበር ሓራጅ ¼ ናይቲ ዝተዋህበ ግምት
ገንዘብ ብስም ፈጻም ፍርዲ ስ/ፒ/ኦ (C.P.O) ኣስሪሑ ወይ ድማ ናይ ባንክ መጠራቐሚ ሕሳብ
ሒዙ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት/ጽ ዋ/ፈ/
ፈርዲ ቁ/64 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ ክውከስ ይኽእል። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ
ዝምልከቶ ኣካል ቤ/ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ ደው ኣይብልን እዩ።
ዝርዝር ዓይነት ንብረት

ብዝሒ

ግምት ዋጋ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1
1
1
2
10
1
2
2
2
1
15
ድምር

7,100
8,520
3,200
8,000
30,000
11,700
7,000
5,005
28,175
16,100
273
156,555

ፍርጅ			
ፍርጅ
ባንኮ
ስካፋለ
ሰድያ(ሓጺን)
ካሽ ረጂስተር
ጠረጴዛ
ሰድያ (ባለጌ መንበር)
ናይ ቡን ማሽን
ኣርማድዮ
ካሳ ናይ ማይ ጋዝ (ምስ ጠራሙዙ)

ዕለት ሓራጅ፦ 31/07/2018
ሰዓት ሓራጅ፦ 10፡00 - 11፡00 ቅ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ባጽዕ
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ/64 ይወከስ። ንብረት ክርኢ ዝደሊ ኣድራሻ ባጽዕ ኮይኑ፡ ገዛ
ተኣምራት ሓድጉ ግራር ፊት ባር ልያ ጎደና/ብሎክ 0.013 ቁ/ገዛ K-2.05 ባጽዕ እዩ።
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.269

ኤርትራ

11 ሓምለ 2018 - ገጽ 11

ምልክታ

JOB DESCRIPTION
Title: Airport Services Coordinator				
Company: Flydubai – Eritrea Office
Flydubai, United Arab Emirates National Carrier, looking for
suitable candidate for its Airport office
Purpose
The Airport Services Coordinator (ASC) oversees and coordinates the
activities of appointed Ground Handler to ensure consistent delivery
of high quality service to flydubai passengers in respect of check-in,
boarding, special services, ramp operations and baggage services.
Ensuring the consistent application of the company’s commercial and
safety standards and procedures, the ASS provides support, leadership
and coaching to the front line staff engaged in ensuring the smooth and
efficient processing of all passengers.
Responsibilities
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Set up check-in area and ensure correct allocation of desks,
manpower and other resources, monitoring activities of FZ and
Ground Handling Agents (GHA).
Monitor passenger flow and queue times providing assistance
and adjusting desk allocation as required, including liaison with
immigration, Security and terminal management.
Ensure proper enforcement of flight opening/closure times,
baggage policies, Credit Card Checks and documentation
requirements.
Liaise with NCC and GHA and organise staff to ensure timely
commencement and close out of boarding process.
Assist passenger progress through security, immigration and
transfer areas and assist with baggage and flight connections.
Ensure safe passenger embarkation and disembarkation processes
and monitor turn-round handling and baggage handling activities
within company/regulatory safety and security guidelines.
Monitor, investigate and report any irregularities and identify &
implement solutions.
Achieve the Ground Handling performance targets set by Head
Office such as flight punctuality, check-in standards and baggage
delivery times, in order that flydubai remains competitive at all
times
Ensure that disrupted bags are being handled via Worldtracer
system and communication with affected customers and
Baggage Services department in Dubai is being maintained till
final case close out.

Qualification
• Excellent interpersonal and customer service skills.
• Excellent written and verbal command of the English Language.
Arabic language an advantage
• Years of aviation experience: 3+ (preferred airline or ground
handling)
Candidates should provide evidence of completion/exemption from
national service which is mandatory. Copy of card / exemption must
be attached
Deadline for applications is 10 days from the day of publications
in the news papers
Applicants can send a recent CV and copies of the academic
testimonials with full contact address in sealed envelope
addressed to:Flydubai Eritrea Office
P.O.Box 1124
Asmara,Eritrea

ምልክታ
ጸሃይነሽ ጉርጃ ገብረዝጊ ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ
1A137 ጎደና 137 ቁ/ገዛ 14 ፕሎት 5 ፓርሰል Q ብመለለዪ ቁጽሪ ንብረት
46870/72703 ብስም ወላዲተይ ለተእየሱስ ወልደሚካኤል ኣዲግ ዝተመዝገበ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ወላዲተይ ብውህብቶ መልክዕ ንዓይ ንኣመልካቲት ስለዝሃበትኒ፡
ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ናይ መወዳእታ ውሳነ፡ ኣብ ውሽጢ 30
መዓልቲ (ሓደ ወርሒ) ናብ ቤት/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማእከል ሒዙ ይቕረብ።
ጸሃይነሽ ጉርጃ ገብረዝጊ

ኣብ ከተማ ኣስመራ ጎደና ማይበላ (ጎደና ራስ ኣበበ ኣረጋይ ነበር) ቁ.ገዛ 24 ዝርከብ፡
ኣብ ሃገራዊ ካዳስትራል ብመለለዪ ቁ.ንብረት 1፡008091 ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ገዛ፡ ሓትነና ነፍ/ት ወ/ሮ ለተርፍኤል ገብረመድህን ሃይለማርያም ውህብቶ ስለዝሃበትና፡
ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም ሰብ እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝተቓልሓሉ
ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ስልጣኑ ካብ ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ ናብ
ክፍሊ ፓብሊክ ኖታሪ፡ ሃገራዊ ካዳስትራል ክቐርብ ንሕብር። እዚ ከይኮነ ምስ ዝተርፍ ግን
ዋንነት ናይዚ ንብረት ናብ ስምና ክማሓላለፈልና ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክንሓትት ምዃንና
ንሕብር።
ወ/ሮ ዕልልታ ፍስሓጽዮን ተወልደ
ወ/ሮ ራሕሲት ፍስሓጽዮን ተወልደ
ኣቶ ፍትሒ ፍስሓጽዮን ተወልደ
ብስም ተኽለማሪያም ኣረፈ ተወልደ (ወኪል) ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00038258
ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ገጀረት ጎደና 751-4 ቁ.ገዛ 45 ዝርከብ ናይ ድኳን
ትካለይ፡ ንወ/ሮ ሃና ገብረትንሳኤ ግደ ካብ ዕለት 01/01/2018 ክሳብ ዕለት 31/12/2019
ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ
ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ
አፍልጥ።
ኣቶ ተኽለማሪያም ኣረፈ ተወልደ (ወኪል)
ወ/ሮ ምንያ ተወልደ ኣብ ምም/ን/ዞባ ኣባሻውል ግዝያዊ ምስክር ወረቐት መለለዪ ገዛ፡
ASD00034926 ቁ.ፓርሰል ASP00041040 ቁ.ገዛ 25 ዝፍለጥ፡ ንወደይ ተመስገን
ኣብርሃ ብህያብ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ወይ ካዳስተር ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
ሒዙ ይቕረብ። እንተዘየሎ ኦርጅናል ደኩሜንተይ ሒዘ ናብ ዝጠቐስክዎ ወደይ ከመሓላልፍ
ምዃነይ የፍልጥ።
ወ/ሮ ምንያ ተወልደ ተኽለ
ኣቶ ጸጋይ ኪዳነ ወልደትንሳኤ ዝተፈቕደሎም ናይ መስተኻኸሊ ጸጉሪ ርእሲ ንግዳዊ
ትካሎም፡ “ጸጋዊት መስተኻኸሊ ጸጉሪ ርእሲ” (TSEGAWIT BARBER) ተባሂሉ
ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንትዘይኮይኑ ዝቃወም
ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ኣቶ ኣማኑኤል ድራር ዘወልዲ ዝተፈቕደሎም ናይ ቤት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ንግዳዊ
ትካሎም፡ “ዜናይ ቤት ትምህርቲ ምምራሕ መኪና” (ZIENAY DRIVING SCHOOL)
ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል
እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ንሕና ወረስቲ ነፍ/ኣቶ ጌታሁን ስለሙን ነፍ/ወ/ሮ ግደይ ኣድሓና ብውርሲ ዝረኸብናዮ፡
ኣብ ኣስመራ ዞባ 2 ምም/12 ጎደና ተከዘ ቁጽሪ ገዛ 84 ዝርከብ፡ ብኮምሽን ኣባይቲ ቁ/ምስክር
ወረቐት 1035558 መወከሲ 122100 ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንበረት፡ ካብ ስም መወቲ
ናብ ስም ወረስቲ ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ
ቤት ፍርዲ ሕጋዊ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ኣቶ ኪዳነ ጌታሁን
ብስም ትብለጽ ተ/ሃይማኖት ተስፉ ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00040964 ዝኾነ፡
ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ኣባሻውል ጎደና 119-5 ቁ.ገዛ 33 ዝርከብ ናይ ድኳን ትካለይ፡
ንወ/ሮ ለተኪዳን መኮነን ዑ/ገብሪኤል ካብ ዕለት 01/04/2018 ክሳብ ዕለት፥31/03/2021
ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ
ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ
አፍልጥ።
ወ/ሮ ትብለጽ ተ/ሃይማኖት ተስፉ
ወለደይ ኣቶ ሙሴ ተስፋሚካኤል ሓጎስን ኣደይ ወ/ሮ ጸጋ ተኽለማርያም ሓጎስን ኣብ
ዞባ ማእከል ኣስመራ ምምሕዳር ከባቢ ጎዳይፍ ጎደና 752/7 ቁጽሪ ገዛ 40 ቁጽሪ ፕሎት 9
ቁጽሪ ፓርሰል ዞን ACP00001118 ዝርከብ ብመለለዪ ብቁጽሪ ንብረት 60523/99876
(000330) ተመዚጊቡ ዝነበረ፡ ሕጂ ብመለለዪ ቁጽሪ ንብረት 1፡000330/1 ተመዝጊቡ/
ተሓዲሱን ዘሎን ብስም ወለደይ ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ብህያብ ስለዝተዋህበኒ
ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 (ሰላሳ) መዓልታት
ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት
ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ካዳስተርን ይቕረብ።
ወ/ሮ ቅድስት ሙሴ ተስፋሚካኤል
ብስም እስቲፋኖስ ኣብርሃ ፍስሃጼን ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00027941 ዝኾነ፡
ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ጎዳይፍ ጎደና 713-22 ቁ.ገዛ 65 ዝርከብ ናይ ድኳን ትካለይ፡
ንኣቶ ተክለብርሃን ፍስሃየ ጊላይ ካብ ዕለት 01/06/2017 ክሳብ ዕለት 30/05/2020 ኣካርየዮ
ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ
ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም
ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ኣቶ እስቲፋኖስ ኣብርሃ ፍስሃጼን
ብስም ክብረት ዘርእዝጊ ኣብርሃም ዝተመዝገበ፡ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00033702 ዝኾነ፡
ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ኣባሻውል ጎደና ፍልከትሽዕብ ቁ.ገዛ 74 ዝርከብ ናይ ቤት
መግብን መስተን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ዮዲት ፍስሃጽየን መብራህቱ ካብ ዕለት 01/07/2018
ክሳብ ዕለት 30/06/2021 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ኣካል ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ
እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ
ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ኣቶ ክብረት ዘርእዝጊ ኣብርሃም

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.269

ኤርትራ
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ቻይና፡ ቁጠባ ሃገራት ዓረብ ተበራብር

ታደሰ ተኽለ

ሰሜን ኮርያ፡ ኣብነት ቬትናም
ክትክተል ትሕተት

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ
ማይክ ፖምፐዮ፡ ሰሜን ኮርያ ናይ
ቬትናም ኣብነት ብምውሳድ፡ ምስ
ኣመሪካ ሓድሽ ዝምድና ክትምስርት
ከም እትኽእል ከም ዝሓበረ ምንጭታት
ገሊጾም።
ውግእ ቬትናም ምስ ኣብቀዐ፡
ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ሓያሎ
ዓመታት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም
ዝመስረታን ኣብ’ዚ ግዜ እዚ 23 ዓመት
ዝገበረ ድልዱል ርክባት ከም ዘለወንን
ዝገለጸ ፖምፐዮ፡ ሰሜን ኮርያ፡ እዚ
ተሞኵሮ ወሲዳ፡ ተጠቃሚት ክትከውን
ከም እትኽእል ኣፍሊጡ።
ሰሜን ኮርያ፡ መደባት ምርምር
ኣዕናዊ ኣጽዋር ጠሪሻ ከተቋርጽ
ኣመሪካ ከተቕርቦ ንዝጸንሐት ጠለባት

ብምቅዋም፡ “ኣገባብ ዘይሓዘ - ናይ
ዓዋሉ ዲፕሎማሲ” ብምባል ክትነቕፎ
ከምዝቐነየት ይዝከር።
ማይክ ፖምፐዮ፡ ኣመሪካ ጥራይ
ዘይኰነትስ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
እውን ሰሜን ኮርያ ኣዕናዊ ኣጽዋራ
ከተራግፍ ክሓትት ምጽንሑን ሓድሽ
ሕቶ ከም ዘይኰነን ገሊጹ። ሰሜን ኮርያ
ጠለባት ኣመሪካ ምስ እተማልእ፡ ናይ
ጸጥታ ውሕስነትን ቁጠባዊ ሓገዝን ከም
እትረክብ ምግላጹ ኸኣ ኣዘኻኺሩ።
ብኻልእ ወገን ፖምፐዮ፡ ኣብ’ዚ
ቅንያት እዚ ኣብ ጃፓን ዑደት ኣብ
ዝፈጸመሉ ግዜ “ሰሜን ኮርያ፡ ኣዕናዊ
ኣጽዋራ ክሳብ ምሉእ ብምሉእ እተዕኑ
እገዳታት ኣብ ቦታኡ ክጸንሕ እዩ” ከም
ዝበለ ምንጭታት የረድኡ።

ውጽኢት መርመራ ሓደጋ
በረራ 804. . .
ካብ ፓሪስ ናብ ካይሮ እናበረረት
እንከላ፡ ኣብ 2016 ኣብ ሰማያት
ማእከላይ ባሕሪ ተባሪዓ ዝወደቐት
መንገዲ ኣየር ግብጺ፡ ብሰንኪ ኣብ
ውሽጣ ዝተወለዐ ሓዊ ከም እተባርዐት
ናይ ፈረንሳ ክኢላታት ዝሃብዎ ርእይቶ፡
ሰብ መዚ ግብጺ ብምሉእ ልቢ ከም
ዘይተቐበልዎ ምንጭታት ሓቢሮም።
ክኢላታት ፈረንሳ፡ ኣብ ክፍሊ
ኣብረርቲ ዝተባርዐ ሓዊ፡ ናብ ካልእ
ኣካላት እታ ነፋሪት ክልሕምን ካብ
ቍጽጽር ወጻኢ ክገብራን ተኽእሎታት
ከም ዘሎ እዮም ኣቕሪቦም።
ኣብ ስብርባር እታ ነፋሪት፡ ናይ
ተተኳሲ ባሩድ ተረኺቡ ምንባሩ

ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ዳሉል

ኣቐድም ኣቢሉ ካብ ሸነኽ ግብጺ
ብዝተቓልሐ ሓበሬታ ተገሊጹ ነይሩ።
ኣብ ኩነታት ምሕምሻሽ ናይ’ታ ነፋሪት
ክኢላታት ሕጊ ግብጺ ዝጀመርዎ
መጽናዕቲ ከም ዘሎን ኣብ’ዚ ግዜ እዚ
ዝዀነ ሓበሬታ ክህቡ ከምዘይፈትዉን
ተፈሊጡ ኣሎ።
በረራ 804 ተባሂላ እትፍለጥ ኤርባስ
ኤ320፡ ካብ ፓሪስ ርእሲ ከተማ ፈረንሳ
ናብ ካይሮ እናተመልሰት ክትሕምሸሸ
እንከላ፡ ካብ ኣብረርቲ ዝተሰምዐ ናይ
ሓደጋ ደሃይ ኣይነበረን። ክሳብ ሕጂ’ውን
ናይ’ቲ ሓደጋ ሓላፍነት ዝተሰከመ ወገን
የለን። ኣብ’ታ ነፋሪት ዝነበሩ 66 ሰባት
ኩላቶም ከም ዝሞቱ ይፍለጥ።

ቻይና፡ ቁጠባ ሃገራት ማእከላይ
ምብራቕ ንምብርባር፡ ናይ 20 ቢልዮን
ዶላር ልቓሕን ናይ 106 ሚልዮን ዶላር
ሓገዝን ከም እተወፊ፡ ፕረዚደንት ሺ
ጂንፒንግ ገሊጹ ብምባል፡ ምንጭታት
ሓቢሮም።
ቻይና ‘ሓደ ዕጣቕ ሓደ ጽርግያ’
ብዝብል መርሖ፡ ምስ ሃገራት ማእከላይን
ደቡባዊን ኤስያ፡ ብንግዲ ዘራኽብ መስመር
ናይ ምዝርጋሕ ፖሊሲ ንምሕያል፡ ምስ
ሃገራት ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ከተደልድል
ከምዝጸንሐት ይፍለጥ።
ኣብ’ዚ ቅንያት መራሕትን ላዕለዎት
ሰብ-ስልጣንን 21 ሃገራት ማእከላይ
ምብራቕ፡ ኣብ በይጂንግ ተኣኪቦም ኣብ
ዝቐነዩሉ፡ ቀንዲ ጠንቂ ምዝራግ ጸጥታ እቲ
ዞባ መፍትሒ ክረክብ እንተዀይኑ፡ ዕብየት
ልምዓት ከምዘድልዮ ዝገለጸ ፕረዚደንት
ሺ፡ ቻይና ንሓያሎ ሃገራት ዝዕደል ሓገዝ
ኣዳልያ ከም ዘላ ኣፍሊጡ።

ብባንክታት ሃገራት ዓረብን ቻይናን
ዝቘመ ሓደ ናይ ማሕበር ባንክ፡ ብ3
ቢልዮን ዶላር መበገሲ ክምስረት እውን
ተሰማሚዖም ኣለዉ።
እዚ ኣብ ዳግመ ህንጻን ኢንዱስትርያዊ
ምብርባርን ንኽውዕል ቻይና ኣዳልያቶ
ዘላ ሓገዝ፡ ኣብ ዋኒናት ጋዝን ነዳድን፡
ከምኡ’ውን ብከላ ኣልቦ ጸዓት ኣብ

ምምዕባል ከም ዝውዕል ተፈሊጡ ኣሎ።
ቻይና፡ ንእስራኤልን ፍልስጤማውያንን
ኣብ ዝምልከት ጉዳይ፡ “እቶም ዝምልከቶም
ወገናት፡ ዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ ብዝድግፎ
ቅኑዕ መንገዲ ክኣልይዎ ኣለዎም” ዝብል
ርእይቶ ሂቡ። ቻይና፡ ኣብ ናይ ዝዀነት ሃገር
ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ “ዘይምትእትታው”
ፖሊሲ ከም እትኽተል ይፍለጥ።

ኣፍጋኒስታን - ማእከል ሰራዊት ዳዕሽ ተደምሲሱ
ፍሉያት ሓይልታት ኣፍጋናውያንን
ኣመሪካን ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ፡ ኣብ
ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝርከብ ክፍለ ሃገር
ናንጋርሃር፡ መዋፈሪት ዳዕሽ ኰይና
ዝጸንሐት ቁሸት ከም ዝደምሰሱ
ተሓቢሩ።
ዳዕሽ ወይ ከኣ እስላማዊ ሰራዊት (ኣይ.
ኤስ) ናብ ኣፍጋኒስታን ብምእታው ከም
ርእሲ ከተማ ከሊፋዊ መንግስቲ ክጥቀመላ
ዝጸንሐ ጉሪጉሪ ዝተባህለት ከተማ
ንምሓዝ፡ ካብ ዝሓለፈ ግንቦት ኣትሒዙ
መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝጸንሐን ኣብ’ዚ
ቅንያት እዚ ከምእተዛዘመን እውን

ተፈሊጡ።
ሓያሎ ካብ ሰራዊት ዳዕሽ ከም ዝሞቱ
ዝገልጹ ምንጭታት፡ ሰራዊት ኣመሪካን
መሻርኽቶም ኣፍጋናውያንን፡ ነቲ ከባቢ
ንምጽራይ ዳህሳሳት የካይዱ ከም ዘለዉ
የረድኡ።
ዳዕሽ፡ ኣብ ዒራቕን ሶርያን ተሓምሺሹ
ኣብ ጸበብቲ ቦታታት እኳ እንተተረፈ፡
ካብ ሓያሎ ግዜ ኣትሒዙ ኣብ’ቲ
ኣፍጋኒስታን ምስ ፓኪስታን እትዳወበሉ
ከባቢ ዓስኪሩ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ።
ኣብ ናንጋህራር ዝተባህለ ቦታ
ዝንቀሳቐሱ መብዛሕትኦም ኣባላት ዳዕሽ፡

ዜጋታት ሩስያ፡ ቸችንያ፡ ታጂኪስታን፡
ኡዝበኪስታንን ፓኪስታናውያንን ከም
ዝዀኑ ምንጭታት ይሕብሩ።
ህዝቢ እቲ ከባቢ ብምሕደራ እቶም
ዕጡቓት ስለ ዝሰክሐ፡ ሰራዊት መንግስቲ
ናብ ዘለዎ ከይዱ ከምዝጠርዐን
ኣብ’ዚ ክካየድ ዝቐነየ ውግእ ብዙሕ
ከምእተሓጋገዘን እዩ ድማ ተገሊጹ ዘሎ።
ካብ’ቲ ከባቢ ከምልጡ ዝኸኣሉ ዕጡቓት፡
ኩናር ናብ ዝተባህለ ናይ ፓኪስታን
ግዝኣት ምስ ኣተዉ፡ ምስ ኣባላት ጣሊባን
ውግእ ሓድሕድ የካየዱ ከም ዘለዉ ድማ
ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ይገልጹ።

‘ካሳቫ’ ዘመሽምሽ ሕማም ይላባዕ
ክኢላታት ምርምር ብቝልታት፡ ኣብ
ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣትዩ ዘሎ ኣሕምልቲ
ሰራውር ዘጥቅዕ ሕማም ንምክልኻል
ዘኽእል መንገዲ ንምፍጣር፡ ኣብ
ኣቢጃን ርእሲ ከተማ ኣይቮሪኮስት
ተኣኪቦም ከምዘለዉ ጸብጻባት እቲ ከባቢ
ሓቢሮም።
እቲ ከምኒ ካሳቫ ንዝኣመሰሉ ፍሪኦም
ኣብ ሰራውሮም ዝዀነ ኣሕምልቲ
ዘጥቅዕ ቫይረስ፡ ብቕልጡፍ ብምልባዕ፡
ኣብ ሓጺር ግዜ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ
ከምዘባጽሕ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ጌና
ሽም ዘይወጽኦ ዘሎ ሓድሽ ሕማም
ኣሕምልቲ ሰራውር፡ “ኢቦላ ካሳቫ”

ብዝብል ሳጓ ይጽዋዕ ከምዘሎ ይፍለጥ።
እቲ ቫይረስ ካብ ዝተበከለ ተኽሊ
ናብ ካልእ ተኽሊ ብበረርቲ ሓሸራታት
ከምዝሰጋገር ክኢላታት የረድኡ።
ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተቓልሑ ዜናታት፡
እቲ ቫይረስ፡ ካሳቫ ኣብ ዝተባህለ፡ ህዝቢ
ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ዝምገቦ ዓይነት
ሓምሊ ከምዘጥቅዕ ተፈሊጡ ኣሎ።
ከምኒ ድንሽን ካሮትን ዝኣመሰሉ ካልኦት
ኣትክልቲ ዘጥቅዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን
ግን ክሳብ ሕጂ ዝተገልጸ ሓበሬታ
የለን።
እቲ ሰራውር ዘመሽምሽ ቫይረስ፡
ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ኣብ ታንዛንያ

ጎደና
ጎደና ሓርነት ቁ.158፡ ፊት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ

ዕለት
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ከም እተራእየ ዝፍለጥ እኳ እንተዀነ፡
ናብ ሰሜንን ምዕራብን ኣፍሪቃ እናተጓዕዘ፡
ኣብ ሓያሎ ሃገራት ተዘርጊሑ ኣሎ። ኣብ
ማእከላይ ኣፍሪቃ 90 ሚእታዊት ካብ
ምህርቲ ካሳቫ ምስ ኣዕነወ፡ ኣብ ምዕራብ
ኣፍሪቃ ምብጽሑ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ተስዓታት ኣብ ኡጋንዳ ኣብ
ዝተራእየሉ ግዜ፡ ኣብ ምህርቲ ካሳቫ
ዝምርኰሱ ስድራ-ቤታት ሓረስቶት
ከም እተሃስዩን፡ ብዓጸቦ 3 ሽሕ ሰባት
ከም ዝሞቱን ምንጭታት ይዝክሩ።
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ፡
ብኣማኢት ሚልዮን ዝቝጸር ህዝቢ
ካሳቫ ከም ዝምገብ ይፍለጥ።
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