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“ኣብ ሃገርና ብዝረአ
...

ዝኽርታተይ ኣብ’ቲ ...

ዓስቢ ሰናይ ...

ኣስቤኮ
ኣይተኻእለትን!

ማሕበር ቤተ-መጻሕፍትን ሓበሬታን ኤርትራ ጉባኤ ኣቃኒዑ
ማሕበር ቤተ-መጻሕፍትን ሓበሬታን
ኤርትራ፡ ብ9 ሰነ ኣብ ኣስመራ 4ይ
ጉባኤኡ ኣቃኒዑ።
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና
ዳይረክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ፡
ኣቶ ሙሳ ሑሴን ናይብ ኣብ ዘስመዖ
ናይ መኽፈቲ ቃል፡ እቲ ማሕበር - ኣብ
ምንዳፍ ፖሊሲን መምርሕን ኣብያተመጻሕፍቲ፡ ንኲነታተን ዝድህስስ
መጽናዕቲ ኣብ ምክያድ፡ ሞያዊ ስልጠና
ኣብ ምሃብ፡ ዲጂታላዊ ቤት-ንባብ ኣብ
ምትእትታው፡ ኮማዊ ኣብያተ-ንባብ ኣብ
ምስሳን፡ ከምኡ’ውን ነቲ ዓውዲ ዝምልከት
ትምህርቲ ብደረጃ ዲግሪ ኣብ ምጅማር
ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዝገበረ ገሊጹ።
ፕረዚደንት ማሕበር ቤተ-መጻሕፍትን
ሓበሬታን ኤርትራ ወይዘሮ ኣዜብ
ተወልደ ድማ፡ ማሕበር ምስ ኩሉ
ብድሆታቱ፡ ኣብ ምስፋሕ ኣብያተ-

ስ/ኣማረሽ ጸጋይ

ንባብ፡ ምስሳን ሞያውያን ኣብያተንባብ፡ ምዝርጋሕ መጻሕፍቲ፡ ምስናድ
ኣገደስቲ ጽሑፋትን ምዂስኳስ ባህሊ

ንባብን ኣተኲሩ ከምዝነጥፍ ጠቒሳ፡
መንእሰያት ኣብ’ቲ ዓውዲ ኣሕዲሮምዎ
ዘለዉ ተገዳስነት ፍናን ዘበርኽ ምዃኑ

ዓዲ-ቐይሕ - ንኣጠቓቕማ ባህርያዊ ድዂዒ ዝምልከት ስልጠና ተዋሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ንብልጫን
ኣጠቓቕማን
ባህርያዊ
ድዂዒ
ከምኡ’ውን ኣበርክቶኡ ኣብ ምስሳን
እቶታዊነት ብዝምልከት - ንኣብነታውያን
ሓረስቶት ብግብሪ ዝተሰነየ ስልጠና
ተዋሂቡ።
እቲ ትምህርቲ፡ ባህርያዊ ድዂዒ
ንምድላው ኣብ ዘድሊ ቀረባትን ኣገባብ

ኣመሰራርሓኡን ዘተኰረ ኮይኑ፡ ሓረስቶት
ረብሓታቱ ተገንዚቦም ኣተኲሮ ብምሃብ
ንኸዘውትርዎ ዝዓለመ’ዩ።
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ክኢላ ምዕቃብ
ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን ኣቶ
ሙሉጌታ ፍትዊ፡ ባህርያዊ ድዂዒ
ንፍርያምነት መሬት ኮነ ምህርቲ፡ ካብ
ዘበናዊ ድዂዒ ዝያዳ ብልጫ ከምዘለዎ

ብምሕባር፡ ብቐሊሉ ካብ ቀልቀል
እንስሳታትን ጓሓፍን ክዳሎ ዝኽእል
ብምዃኑ እውን፡ ሓረስቶት ቀዳማይ
ምርጫኦም ክገብርዎ ኣዘኻኺሩ።
ሰልጠንቲ፡ ብክኢላታት ሕርሻ ዝወሃቦም
ምኽርን ትምህርትን ንተመኲሮኦም
ዘሀብትም ብምዃኑ፡ ብግብሪ ክሰርሑሉ
ምዃኖም ገሊጾም።

ን/ዞ/ሃበሮ - ምጥርናፍ ዓድታት ክድፋኣሉ ይሕተት
ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ፡ ዘይምጥርናፍ
ዓድታት ጠንቂ ራሕቂ ካብ ትካላት ጥዕና
ኮይኑ ብምህላዉ፡ ምጥርናፍ ዓድታት
ክድፋኣሉ፡ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ሃበሮ ነርስ
ይርጋኣለም ተስፋኣለም ኣገንዚቡ።
ቅርጺ መሬት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባን
ዘይምጥርናፍን ኣብ ዝርጋሐን ኣቕርቦትን
ትካላት ጥዕና ጸገማት ስለዝፈጥር፡ ህዝቢ
ኣገልግሎት ጥዕና ንምርካብ ካብ ሓሙሽተ
ክሳብ 34 ኪሎ-ሜተር ክጓዓዝ ይግደድ
ከምዘሎ ገሊጹ።

ኣብ’ተን ራሕቂ ዘለወን ዓድታት
መዝረት፡ ኣልጋዕታ፡ ስርጉል፡ ሽልሓትን
እምባህራን - ትካላት ጥዕና ምስራሕ
ኣዝዩ ከቢድን ኣብ ሓጺር እዋን ክትግበር
ዘይክኣልን ስለዝኾነ፡ እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ፡
ማእከላይ ቦታ ብምምራጽ ምጥርናፍ
ብምዃኑ፡ ምምሕዳራት ልዑል ጠመተ
ክህባኦ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ሓንቲ ማእከል ጥዕናን
ሰለስተ መደበራት ጥዕናን ኣብ ፍልፍለ፡
ሃበሮ ጻዕዳ፡ ኣፍዓዩንን ዓሪታይን ከምዘለዋ፡

ኣብ’ተን ራሕቂ ዘለወን ዓድታት ሃበሮ
ጸሊም፡ ቃርዖበልን ገለትን ድማ ሞያውያን
ብምንቅስቓስ ኣገልግሎት ከምዝወሃብ
ክፍለጥ ተኻኢሉ።
ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ኣብ
ጥዕናዊ መዳይ ክብ ንምባል ብዝካየድ
ጻዕሪ፡ ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ
ኣደታት ቊጽሪ እናበረኸ ከምዝመጸ፡
ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ናይ’ዚ ዓመት ድማ
ብ18 ሚእታዊት ከምዝዓበየ፡ እቲ ሓበሬታ
የረድእ።

ደቂ-ኣንስትዮ ደርቡሸት፡ ሕጽረታት ኣገልግሎት ጥዕና ክማላእ ይሓታ
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደርቡሸት
- ንኡስ ዞባ ዳህላክ፡ ኣገልግሎት ጥዕና
ኣብ መነባብሮኦም ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና
ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ መስተርሆት
ከምዝፈጠረ ገሊጾም።
መንግስቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ
ክሳብ ኣብ’ቲ ምሕዱግ ከባቢታት ከይተረፈ
መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት

ንምዝርጋሕ ዝገበሮ ጻዕሪ፡ ኣብ መዓልታዊ
ህይወቶም እወታዊ ለውጢ የመዝግብ
ከምዘሎ ኣረዲኦም።
ኣብ ከባቢአን ትካል ጥዕና ብምህላዉ፡
ከምኡ'ውን ብዝካየደለን ቀጻሊ ጐስጓሳትን
ኣስተምህሮታትን ኣፍልጦአን ኣብ ዘበናዊ
ሕክምና ከምዝበረኸ፡ ስለዚ ድማ ኣብ
ግዜ ጥንስን ሕርስን ቀጻሊ ምክትታል

ከምዝገብራ ዝሓበራ ኣደታት ብወገነን፡
ኣብቲ ትካል ጥዕና ዘሎ ሕጽረታት
ክማላእ ተላብየን።
ምምሕዳር ከባቢ ደርቡሽት፡ ሓንቲ
ካብ ሓሙሽተ ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ
ዞባ ዳህላክ ኮይና፡ ዕለታዊ መነባብሮኦም
ኣብ ንጥፈታት ባሕሪን ንኡስ ንግድን
ዝምርኰስ ልዕሊ 2000 ነበርቲ ኣለውዋ።

ኣረዲኣ።
ኣብ’ቲ ጉባኤ፡ ሓፈሻዊ ጸብጻብ
ማሕበር፡ ጸብጻብ ፋይናንሳዊ ምንቅስቓስ፡
ኦዲት፡ ጸብጻብ ንጥፈታት ማሕበር ኣብ
ዞባታት፡ ምምራጽ ንምምሕያሽ ቅዋም
ማሕበር እትከታተል ኮሚተ፡ ከምኡ’ውን
መግለጺ ኣብ ባህላዊ ውርሻን ሕጋዊ
መዳዩን ክቐርብ እንከሎ፡ ኣብ መወዳእታ
ንማሕበር እተመሓድር 13 ዝኣባላታ
ፈጻሚት ኮሚተ ተመሪጻ።
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና

ዳይረክተር ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል
ዓቕሚ-ሰብን ኣቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም
ኣብ ዘስመዖ ናይ መዕጸዊ ቃል ከኣ፡
ማሕበር ቤተ-መጻሕፍትን ሓበሬታን
ኤርትራ፡ መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ
ኣገዳስነት ኣብያተ-ንባብን ዕቃበ ሰነዳትን
ክብ ኣብ ምባል ዘተባብዕ ዕማም የሰላስል
ከምዘሎ ጠቒሱ፡ መንእሰያት ብሓፈሻ
ምስ’ቲ ዓውዲ ዝተኣሳሰር ትምህርቲ
ዝቐሰሙ ድማ ብፍላይ፡ ኣበርክቶኦም
ከዕዝዙ ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ገዲም ተጋዳላይ
ዮውሃንስ ተኽለ ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ ዮውሃንስ ተኽለ
ተኽለየሱስ፡ ብ10 ሰነ 2018 ብሕማም
ኣብ መበል 62 ዓመት ዕድመኡ
ተሰዊኡ።
ኣብ 1974 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ
ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ
ዝተጸንበረ ገዲም ተጋዳላይ ዮውሃንስ
ተኽለ፡ ክሳብ ዕለተ ናጽነት ኣብ ኢደስራሓትን ኣሃዱታት ከቢድ ብረትን
ብዝተፈላለየ ሞያን ጽፍሕታት
ሓላፍነትን፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ፈለማ
ኣብ ክፍለ-ሰራዊት 74 ብደረጃ ኣዛዚ
ሓይሊ፡ ድሕሪኡ ኣብ ምምሕዳር
ወደብ ዓሰብ፡ ኣብ መወዳእታ ክሳብ
ዕለተ መስዋእቱ ድማ ኣብ ምምሕዳር ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ፡ ንህዝቡን
ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ገዲም ተጋዳላይ ዮውሃንስ ተኽለ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ደቂን እዩ። ስነ-ስርዓት
ቀብሩ ድማ፡ ትማሊ 11 ሰነ ሰዓት 4፡00 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት
ኣስመራ ተፈጺሙ።
ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ከምኡ’ውን ምምሕዳር ኣህጉራዊ መዓርፎ
ነፈርቲ ኣስመራ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሎም ተጋዳላይ ዮውሃንስ ተኽለ ዝተሰመዖም
መሪር ሓዘን እናገለጹ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መሳርሕቱን መቓልስቱን ጽንዓት ተመንዮም።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ
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ኣርባሕቲ ንህቢ ን/ዞ/ድባርዋ ስልጠና ተዋሂቡዎም
ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ኣባላት
ማሕበር ኣርባሕቲ ንህቢ ኣፍልጦኦም
ኣበሪኾም ንጥፈታቶም ንኸማዕብሉ፡ ብ6
ሰነ ስልጠና ተዋሂቡዎም።
እቲ ብክኢላታት ብግብሪ ተሰንዩ
ዝተዋህበ ስልጠና፡ ኣብ ዓይነታት ቆፎታትን
ፍልልያቱን፡ ኣጠቓቕማን ረብሓን ዘበናዊ
ቆፎን ጋብላዊ ቆፎን ብመንጽር ግዜን

ኣከባብን፡ ከምኡ’ውን ክንክን ንህቢ፡
መዓርን ስምዒን ዘተኰረ እዩ።
ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ ሰለሞን
ርእሶም፡ ኣፍልጦ ኣባላት ክብ ንምባል
ዝውደብ ስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን
ኣብ እቶታውነት ዘለዎ ተራ ቀሊል
ከምዘይኮነ ብምጥቃስ፡ ንዝያዳ ኣድማዕነት፡
ገና በብውልቂ ዝነጥፉ ዘለዉ ኣርባሕቲ

ንህቢ ኣብ ማሕበር ክጥርነፉ ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ፡ ከምዚ ዝበለ ስልጠናታት
በብደረጃኡ ክቕጽል ብምልባው፡ ቀረባት
ናውቲ ቆፎ ክማልኣሎም ሓቲቶም።
ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018
ዝተመስረተ ማሕበር ኣርባሕቲ ንህቢ
ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 81
ኣባላት ኣለውዎ።

ሰልዓ - ኩነታት ትምህርቲ ዝግምግም ርክብ ተኻዪዱ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ብሓፈሻ፡
ኣብ’ተን ምሕድግ ዝበላ ምምሕዳራት
ከባቢ ድማ ብፍላይ ዘሎ ዝርጋሐ
ትምህርቲ ብምግምጋም፡ ዕድላት
ትምህርቲ ንምስፋሕ ዝዓለመ ኣኼባ
ኣብ ርከብ ተኻዪዱ።
ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ

ጋሽ-ባርካ መምህር መሓመድ-ዓሊ
ኢብራሂም፡ መማህራን ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ ዘሎ ጂኦግራፊያዊ ፍሉይነት
ዝፈጠሮ ናይ ምንቅስቓስ ጸገማትን
ሕጽረታት መሳለጥያ ትምህርትን
በብመድረኹ ከምዝፍታሕ ተገንዚቦም፡
ዜጋታት ተኸፊቱሎም ንዘሎ ናይ

ስ/ኢብራሂም ዓሊ

ትምህርቲ ዕድል ብግቡእ ንኽጥቀሙሉ
ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ።
መምህር መሓመድ-ዓሊ ብተወሳኺ፡

ተመሃሮን መማህራንን ኮለጃት ዓዲ-ቐይሕ
ደም ለጊሶም
ብስእነት ደም እትሓልፍ ህይወት
ንኸይትህሉ ብዝካየድ ዘሎ ጐስጓሳት፡
ተመሃሮን መማህራንን ኣብ ዓዲ-ቐይሕ
ናይ ዝርከባ ክልተ ኮለጃት ብወለንታኦም
ደም ለጊሶም።
ካብ 4 ክሳብ 8 ሰነ ኣብ ኮለጅ ጥበባትን
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን፡ ኮለጅ ንግድን
ስነ-ቊጠባን ዝተኻየደ መስርሕ ምልጋስ
ደም፡ 363 ዩኒት ከምእተኣከበ ኣብ

ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት
ልግሲ ደም ኣቶ መሓሪ ኣብርሃም
ገሊጹ።
“ተልእኾ ባንክ ደም፡ ንቕሓት
ዜጋታት ኣብ ልግሲ ደም ኣበሪኽካ፡
ወለንታዊ ልግሲ ደም ምስሳን’ዩ”
ዝበለ ኣቶ መሓሪ፡ በብግዜኡ ካብ
ወለንታውያን ለግስቲ ደም ዝተኣከበ
ደም፡ ከከም ኣድላይነቱ ን22

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

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
ሰገን ሰረቐ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ሆስፒታላት ከምዝመቓራሕን ደም
ንዝደልዩ ውጹዓት ብናጻ ከምዝዋሃብን
ኣረዲኡ።
ኣብ’ቲ ስራሕ ዝተሳተፉ ኣባላት ባንክ
ደም፡ ተመሃሮን መማህራንን ናይተን
ኮለጃት ንዘርኣይዎ ተበግሶ ብምምስጋን፡
75 ሚእታዊት ካብቶም ለገስቲ ደቂኣንስትዮ ምንባረን ፍልዩነት ከምዝነበሮ
ሓቢሮም።

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

ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን
ብኣሉታ ዝጸልዉ ናይ ትሕተ-ቅርጽን
መሳለጥያታትን ሕጽረታት ንምምላእ፡
ተሳትፎ ሕብረተሰብ ክብ ክብል
ሓቲቱ።
ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት እናተጓዕዙ
ይምህሩን ንቕሓት ሕብረተሰብ
ንምብራኽ ጐስጓሳት የካይዱን
ከምዘለዉ ዝጠቐሱ መማህራን
ብወገኖም፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ዘሎ ናይ
መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሽግራት
ኣቓልቦ ክግበረሉ ኣዘኻኺሮም።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡
መንእሰያት ተኸፊቱሎም ንዘሎ ናይ
ትምህርቲን ሞያን ዕድላት ብግቡእ
ተጠቒሞም ነብሶም ከማዕብሉን

መጻኢኦም ከውሕሱን፡ ኣመሓዳሪ’ቲ
ንኡስ ዞባ ኣቶ ውኤላ መሓመደዓሊ
ምስ ወከልቲ መንእሰያት ኣብ ዝገበሮ
ርክብ ኣተሓሳሲቡ።
“ሕጽረታት በብመድረኹ
ከምዝማላእ ጽኑዕ እምነት ኣሎና” ዝበለ
ኣቶ ውኤላ፡ መንእሰያት ተሳትፎኦም
ከዕዝዙን ክሳብ ላዕለዎት ትካላት
ትምህርቲ ክቕጽሉን ተላብዩ።
ተሳተፍቲ፡ ሳላ ዝተኻየደ ጐስጓሳትን
ዝተኸፍተሎም ዕድላትን ኣገዳስነት
ትምህርትን
ሞያን
ክግንዘቡ
ከምዝበቕዑ ብምጥቃስ፡ እናተዘናግዑ
ተመኲሮታት ዝለዋወጡሉ ማእከል
ክህነጸሎም ሓቲቶም።
***
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20፡00			
20፡10 			
21፡00 			
21፡25 			
22፡00 			
22፡10 			
22፡30 			

መደብ
ዶኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ዓረብ
ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ
Sport Highlights
ዶኩመንታሪ
መደብ ስፖርት
ናትራን
ሄሎው ቆልዑ
ሙ/ድራማ
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊት ፊልም ጅሮም (8)
ዜና ዓረብ
Tech Insight
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ
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እቲ ዘይተፈትሐ ግድል ስድራ ኣቶ ፍስሃ ጀራወርቅ
(ወዲ ጂራ). . .

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ብጸጋብርሃን ጐይትኦም
ቅድሚ ክልተ ወርሒ፡ ኣብ ዓምዲ
ገጻት ህይወት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡
ንኣቶ ፍስሃ ጀራወርቅ (ወዲ ጂራ)ን እታ
ብገጽ ይኹን ብስም ዘይፈልጣ ጓሉን
ኣመልኪትና ዓንቀጽ ምስ ጸሓፍና፡ ዳርጋ
ዝበዝሐ ነቲ ዓንቀጽ ዘንበበ ኣንባቢ፡ ግድል
እቲ ብሕልኽላኽ ዝተመልአ ጕዕዞ
ህይወት ናይቶም ብገጽ ከይተረኣኣዩ
ዝተፈላለዩ ኣቦን ውላድን ብቐሊሉ
መዕለቢ ክረክብ’ዩ ዝብል ግምት ክወስድ
የዋህነት ጥራይ’ዩ። ንሶም ዝተጐዓዝዎ
መንገዲ ነዊሕን ሕልኽላኽን ምዃኑ
ከይኣክል፡ ዳርጋ ጽንጽዋያዊ ባህሪ’ዩ
ዘለዎ። ይትረፍ ስርሐይ ኢሉ ንዝሓዞ
ወላዲ ኣቶ ፍስሃ፡ ነቲ ብማዕዶ ዝዕዘብን
ዝሰምዕን’ውን ሕልሚ እምበር ጋህዲ
ኰይኑ ኣይስምዖን’ዩ። እቲ ጕዕዞ ነዊሕ፡
እቲ ምፍልላይ ረዚን፡ እቲ ኣጋጣሚ ድማ
ንምርኻብ ዕድል ዘይህብ ብምዃኑ. . .።
ኣብ ዓለም ከም ምፍልላይ ገይሩ
ዝኸብድ የለን፡ እሞ ድማ ኣብ ዓለም
ብህይወት እንተለኻ እቲ ርዝነት ዝያዳ
ይኸብድ። ታሪኽ ናይዛ ስድራ ክብደቱ
ዓጸፋ ዝዀነሉ ምኽንያት ኣሎ።
“ዘይእመንን ምስ ኣጋጣሚ ዝስራዕን”
እንተተባህለ’ውን ምግናን ኣይከውንን።
ትሕዝቶ ዛንታኡ እናሻዕ ዝኸብድን
ዘይእመንን ብምዃኑ. . .።
ኣቶ ፍስሃ ጀራወርቅ (ወዲ ጂራ)
ኣብታ መዳሕንቱ ዝተቐብረትላ መስፍሮ
እትብሃል ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ምድፋእዋልታ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ’ዩ ተወሊዱ
ዓብዩ። ምስ ስድራኡ ብምዃን ድማ
ኣብ ሕርሻን መጓሰን ገዛኡ እናተሳተፈ፡
ክሳብ ዕድመ መንእሰይ ዝበጽሕ ኣብ
ዓዱ ተቐሚጡ። ኵነታት መግዛእቲ
ጌና ኣብ ንኡስ ዕድመኡ ብዛዕባ ሃገሩን
ህዝቡን ከም ዝሓስብ ስለ ዝገበሮ፡ ኣብ
1990 ናብ መሳርዕ ህ.ግ ንምስላፍ ናብ
ሜዳ ብምውጻእ፡ ክሳብ ዕለተ ናጽነት
ኣብ ምምጻእ ናጽነት ኤርትራ ግቡኡ
ብምፍጻም፡ ድሕሪ ናጽነት ሲቪላዊ

ናብራኡ ንምምራሕ፡ ካብ ሰራዊት
ተፋንዩ ብስራሕ ነብሱን ስድርኡን
ንምእላይ ተበግሶ ወሲዱ ኣብ ውልቃዊ
ስርሓት ከሎ፡ ወራር ወያነ ስለ ዝጀመረ፡
ከም ኩሎም መዛንኡ፡ ክብሪ’ዛ ሃገር
ንምሕላው ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ወፊርዎ
ዝነበረ ናብራ ሰራዊት ተመሊሱ። ኣብ
1997 ናብታ ሽዑ እዋን ቈይማ ዝነበረት
ኣሃዱ 491 ብምስላፍ ኣብ ግንባር ዓሰብ
ተመደበ። ኣብቲ ተመዲቡሉ ዝነበረ
ኣሃዱ ነዊሕ እዋን ብምጽናሕ፡ ሓደ
እዋን ንዕረፍቲ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ’ዩ
እምብኣር እቲ ዘይእመን ዛንታ ከጋጥሞ
ዝተቐሰበ። ንሱ ብቓላቱ፡ “ኣብ ወርሒ
ኣርባዕተ 1998 ንዕረፍቲ ናብ ስድራይ
ብምምጻእ፡ ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ እዋን’የ
ኣሕሊፈ። ድሕሪዚ ዕረፍተይ ስለ
ዝወዳእኩን ኩነታት ይጅምር ኣሎ ስለ
ዝሰማዕኩን፡ ብቕጥታ ንዓሰብ ክምለስ
ብምባል፡ ካብ ዓድና ንደቀምሓረ
ይኸይድ። ድሕሪዚ ካብ ደቀምሓረ
ተበጊሰ ኣሰመራ ብምእታው ብቐጥታ
ናብ ዓሰብ ከምርሕ’ዩ ነይሩ መደበይ።
እንተዀነ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ጸገም
መጓዓዝያ ንዓሰብ ትኸይድ ኣውቶቡስ
ስለ ዝስኣንኩ፡ ዝማልኣኒ ኣውቶቡሳት
እንተረኸብኩ ብምባል’የ ናብ ከተማ ባጽዕ
ኣምሪሐ። እቲ ዘደንጹ ዛንታ ድማ ኣብ
ከተማ ባጽዕ’ዩ ተፈጺሙ. . .” ብምባል
መበገሲ ናይቲ ፍጻመ የውግዕ።
ብወገነይ ንዘጋጠመ ፍጻመ ግምት
ከይሃብኩ፡ ኣቓልቦ ብምሃብ ክሰምዖ
መረጽኩ። “ኣብ ከተማ ባጽዕ ምስ
ኣተኹ፡ ኣጋጣሚ ዝፈጠሮ ምስ ሓንቲ
ጓል ሄዋን ኣብ ዕዳጋ ዝብሃል ከባቢ ሓጺር
ሌላ ብምምስራት፡ ኣነ ብዘቕረብኩላ
ዕድመ ሻሂ ንሰቲ። ከምቲ ኣቦታት
ዝብልዎ ‘ልቢ መንእሰይ ኣብ ደረቱ’
ኰይኑ፡ ኣብ ውዑይ ዕድመ መንእሰይ’የ
ነይረ። ተኣፋፊ ዝዀነ ውዑይ ዕድመ
ብትዕግስቲ እንተዘይሓሊፍካዮ ድማ
ጸገም’ዩ። ምስዛ ጓል ሄዋን ኣብታ ዝተላለናላ
እዋንን ንጽባሒቱን ብሓንሳብ ሓዲርና።
ኣብዛ ኣጋጣሚ ዘይትርሳዕ ነጥቢ እንተላ፡
ኣብታ ካልኣይ መዓልቲ
ብሓባር ዘምሰናላ፡ ሓደ
ወዲ ኣሃዱየይ ረኺቡ
“ወዲ ጂራ” ብምባል
ሰላም ኢሉኒ ከይዱ ነይሩ።
ምስዛ ጓል ሄዋን ክልተ
ለይቲ ምስ ሓደርና ንዓሰብ
ትኸይድ መኪና ስለ
ዝረኸብኩ ብቐጥታ ናብ
ኣሃዱየይ ብምኻድ ኣብቲ
ዝነበረ ናይ ወራር ወያነ
ኩነታት ኣድሂበ ነይረ።
ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹ
እቲ ኣብ ባጽዕ ምስታ
ጓል ሄዋን ከለኹ ዝረኸበኒ
ወዲ ኣሃዱየይ፡ “እታ
ምሳኻ ዝነበረት ጓል ካባኻ
ወሊዳ ኣላ። ኣድራሻኻን
ስምካን ጽቡቕ ገይራ
ስለ ዘይትፈልጦ ድማ
ትሻቐል ነይራ. . .” ክብል
ሓደ መዓልቲ ተዛሪቡኒ

ነይሩ። ግና ኣነ ኣይሰዓብክዎን - ወራር
ስለ ዝነበረ ቀስ ኢለ ይኸዳ ዝብል ኒሕ
ሒዙኒ። ናብራ ወትሃደር ኰይኑ ካብን
ናብን ክንብል ደሃያ ኣይገበርኩን። በዚ
ምኽንያት ግዜ ነዊሑ ድሮ 20 ዓመት
ሓሊፉ ስማ ይኹን መንነታ ከይፈለጥኩ
ናብ ስደት ከይደ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ
ኣብ ሃገረ ስዊዘላንድ ይርከብ ኣለኹ. . .”
ብምባል ናይ ጣዕሳን ኑዛዜን ቃል ምስ
ኣስምዓኒ፡ ካልኣይ ግዜ ደሃያ ዝረኸበላ
ኣጋጣሚ እንተላ ተወከስኩዎ።
“እወ! ሓደ እዋን ኣብ ከባቢ 2006
ይኸውን ኣብ ሆስፒታል ዓዲ ቐይሕ ናይ
ጽሬት ሰራሕተኛ ኰይና ኣብ ትሰርሓሉ
ዝነበረት እውን “ካብ ወዲ ጂራ’የ ወሊደ”
ክትብል ዝሰምዓ ሓደ ወዲ ዓድና፡ ናብ
ኣቦይ ብምምጻእ ‘ሓደ ካብ ውላድካ
ኣብ ባጽዕ ዝወለደ ኣሎ ድዩ?’ ብምባል
ንኣቦይ ወላድየይ ተወኪስዎ። ኣቦይ
ብወገኑ ንኹላትና ኣሕዋት ብምእካብ
ተወኪሱና። ኣነ ምዃነይ ድማ ብዘይ
ሕብእብእ ነጊረዮ። ኣቦይ ብቐጥታ ክረኽባ
ኣለኒ ብምባል ናብ ዓዲ ቐይሕ ኣምሪሑ፡
እንተዀነ
ኣብኡ ኣይጸንሓቶን።፡
በዚ ድማ ንምርካባ ዝነበረ ሓደ ዕድል
ሃዲሙ። ብሓጺሩ ስማ ኣይዝክሮን’የ። ግና
እታ ዝተወልደት ህጻን ጓል ምዃና በተን
ክልተ መዓልቲ ሓበሬታ ዘምጽኡለይ ሰባት
ኣረጋጊጸ’የ. . . ። ነዛ ብገጽ’ውን ዘየለልያ
ጓል ሄዋንን ጓለይን እናዘከርኩ ይጥዓስን
ይትክዝን ኣለኹ። ጓለይ ሕጂ ድሮ ዕስራ
ዓመታ ሓሊፋ ኣላ፡ ብዘይ ኣቦ. . .ኣብ
ገጽ ምድሪ ብህይወት ኣለዋ ድየን የለዋን፡
እንተለዋኸ ጓለይ ብዘይ ኣቦ እዚ ኹሉ
ዓመታት ብኸመይ ስቅያት ትሓልፎ
ኣላ እናበልኩ ይሓስብ. . .” ብምባል
ቅድሚ ክልተ ወርሒ ብተንቐሳቓሲ
ቴለፎን ካብ ሃገረ ስዊዘላንድ ብምድዋል
ምስ ኣዕለለኒ፡ ስእሉ ብምስናይ ብቐጥታ
ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ዓምዲ ገጻት
ህይወት ጽሒፈዮ ነይረ። ሰብ ብተስፋ’ዩ
ዝነብር። ኣነ ኸኣ፡ ነቲ ነዊሕ ሰረት ዘለዎን
ድንግርግር ዝብለካን ጭብጢ ዝወሓዶን
ዛንታ፡ ተስፋ ተቐኒተ’የ ጽሒፈዮ።
ምስ በዓል ዛንታ ዘራኸበትኒ ኣብ ሃገረ
ሱዳን እትቕመጥ መንእሰይ ይርግኣለም
ርእሶም’ያ። እዛ ብሰብ እትግደስ
ይርግኣለም፡ ምስ ኣቶ ፍስሃ ኣራኺባትኒ
ጥራይ ኣይኰነን፡ ድሕሪ እቲ ዛንታ ኣብ
ጋዜጣ ምውጽኡ’ውን ደኺመ ከይበለት
ብዘይ ተስፋ ምቚራጽ ንኹላትና ተስፋ
እናሃበት ኣሳልያትና’ያ። ወትሩ ድማ
ቴሌፎን ብምድዋል፡ “እንታይ ኣሎ
ሓድሽ?” እናበለት ንተስፋና ተስፋ
ሂባቶ። ነዚ ተቐኒትና፡ በቲ ኣብ ጋዜጣ
ዝወጸ ዛንታ ምርኩስ ብምግባር ሓበሬታ
እንተመጸ ብምባል ኣብ ተስፋ ከለና፡
ንተስፋና ዝኹልዕ ሓደ ሓበሬታ ናብ
ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ኣቶ ኣስፍሃ ተኽለማርያም ምስ በጽሐ፡
ብቐጥታ ብመንገዲ ሓደ ካብ ኣባላት
ቦርድ ምስንዳእ ጋዜጣን ኣዳላዊ ዓምዲ
ስድራቤትን ኣቶ ዮሴፍ ሃይለማርያም
ናባይ በጽሐ። እቲ ሓበሬታ ቓል ብቓሉ
“ሓንቲ ሰላም ትብሃል፡ ልክዕ እዚ
ታሪኽ ምስ ናተይ ይመሳሰል ብምባል
ደዊላ ነይራ። ስለዚ ንስኻ ደውለላ. . .”
ብምባል ቍጽሪ ሞባይላ ተዋሂቡኒ። ግዜ
ከይወሰድኩ ድማ ንሰላም ደወልኩላ።
እቲ ዘመሳስል ታሪኽ ኣበየናይ ምዕራፉ
ከምዝመሳሰል ምስ ተወከስኩዋ፡ ክንዮ

“ኣብ ባጽዕ’የ ተወሊደ፡ ኣደይ
ድማ ኣቦይ መን ምዃኑ ክሳብ
ሕጂ ኣይነገረትንን፡ ግና ኣብ
ባጽዕ ዕዳጋ’የ ተወሊደ. . .”
ዝብል ሓጺር መብርሂ ምሃብ
ሓሊፋ ዝሃበትኒ ሓበሬታ
ኣይነበረን። ብወገነይ ገለ ነጥቢ
ከጽንዕ ስለ ዝመረጽኩ፡ በቲ
ዝሃበትኒ ኣይዓገብኩን።
“ብዘይካ ኣብ ባጽዕ
ምውላድኪኸ
ካልእ
እትዝክርዮ ነገር? ብምባል
ተወከስክዋ።
“በቃ! ንሳ ጥራይ’የ
ዝዝክር” ብምባል ሓጺር
መልሲ መለሰትለይ። ዓዲ
ቐይሕ ምንባራን ዘይምንባራን
ንኸረጋግጽ ድማ ካልእ
መራጐደ ነጥቢ ኣምጻኹ።
“ምስ
ኣደኺ’ሞ
ዘይተራኽብኒ?”
ብምባል
ንወላዲታ ረኺበ ክፍትሽ
ተሃንጠኹ።
“ኣደይ ምውቲ’ያ!” ብምባል ንተስፋይ
በተኸቶ። ብስም ኣቦሓጎኣ (ኣቦ ኣደኣ)
ከም ትጽዋዕን ካብ ህጸንነታ ታሪኻ
ዝፈልጥ ሰብ ከምዘሎን ምስ ሓበረትኒ
ከኣ፡ ብቕጥታ ናብኡ ብምድዋል፡ ነታ
ኣብ ጋዜጣ ዝወጽአት ሓበሬታ ኣንቢቡዋ
እንተዀይኑ ተወከስክዎ። ከምዘየንበባ ምስ
ሓበረኒ፡ ብቕጥታ ኣንቢቡ ክድውለለይ
ተሰማማዕና። ንሱ ብወገኑ ብዝቐልጠፈ
ኣንቢቡ ሓጺር መልሲ’ዩ ሂቡኒ።
“እዚ ታሪኽ ብዝዀነ መለክዒ ምስ
ታሪኽ ሰላም ምትእስሳር የብሉን። ኣነ
ንኣደኣ ሓዋ’የ። ሓፍተይ ድማ ጸገማ
ጽቡቕ ገይረ ስለ ዝፈልጦ፡ እዚ ታሪኽ
ምሳና ዋላ ሓንቲ ምትእስሳር የብሉን. .
.” ምስ በለኒ ተስፋይ ክበንን ተረድኣኒ።
ጕዳይ ኣቶ ፍስሃ ብዘይ ፍረ ተሪፉ ዝብል
መደምደምታ ብምውሳድ ከኣ፡ ኣብ
ዝተኸፋፈለ ሓሳባት ኣተኹ። ኣብ ከምዚ
ኣጋጣሚ ከለኹ’ዩ ድማ ካልእ ተስፋ ኣብ
ቤት ጽሕፈት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ደበኽ ዝበለ. . .።
ኣብ ከተማ ዱባርዋ’ዩ። ሓንቲ ኣስማይት
መንግስቱ እትብሃል መንእሰይ፡ ኣብ ጋዜጣ
ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዓምዲ ገጻት ህይወት
ንዝወጽአ ታሪኽ ኣቶ ፍስሃ ምስ ነበበቶ
እያ፡ ነቲ ዛንታ ምስ ሓንቲ ኣብታ ከተማ
እትነብር ዛንታኣ እትፈልጦ መንእሰይ
ከተተኣሳስሮ ዝፈተነት። እታ ፍርቱና
ወረደ ዝተብሃለት መንእሰይ ብሰንኪ ኣቦይ
ኣፍልጥኒ ዝመበገሲኡ ባእሲ፡ ሕርቃንን
ተስፋ ምቝራጽን ተደሚርዎ፡ ንወላዲታ
ዝዀነት ወ/ሮ ይርግኣለም ወረደ ኣብ
ቤት ፍርዲ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ከሲሳታ።
ጉዳየን ድማ ንኣስታት ክልተ ዓመት
ኣብ ቤት ፍርዲ ይርኣ ብምንባሩ፡ ብርክት
ዝበለ ተቐማጢ ከተማ ድባርዋ ነቲ
ጉዳይ ይፈልጦ’ዩ። መንእሰይ ኣስማይት
ኣብ ጋዜጣ ኣንቢባ ምስ ጉዳይ ፍርቱና
ዘተኣሳሰረቶ ድማ ብዘይ ምኽንያት
ኣይነበረን። ኣብ ቤት ፍርዲ ዝበጽሐን
ዘካትዐን ብምንባሩ እዩ።
መንእሰይ
ፍርቱና
ወረደ’ውን
እንተዀነ ብስም ኣቦ ኣደኣ ኣቶ ወረደ’ያ
እትጽዋዕ። ነታ ብመሰትኣ ዝተዋህበታ
ጋዜጣ ሒዛ ብምኻድ ንኣደኣ ማለት
ወ/ሮ ይርግኣለም ወረደ ኣርኣየታ።
ኣደኣ ብወገና፡ ነቲ ኣብ ጋዜጣ ዝወጽአ

ጽሑፍ ፈጺማ ከምዘይትዝክሮን፡ እቲ
ፍጻመ ነዊሕ ዓመት ስለዝገበረ ካብ ዝኽራ
ከምዝሃሰሰን ገለጸትላ። ነታ “ወዲ ጂራ”
እናበለት ትሓተላ ዝነበረት ፍጻመ’ውን
ፈጺማ ከምዘይትዝክራ ብምሕባር፡ ንተስፋ
ፍርቱና ኣቕሃመቶ።
ግና፡ ምስቲ ዝወለደላ ወዲ፡ ከምዚ
ሎሚ ተላልያ፡ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ
ከምዝተፈላለየት፡ እቲ ቦታ ድማ ኣብ
ባጽዕ ዕዳጋ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ከምዝነበረ፡
ኣብ ዓዲ ቐይሕ ድማ ሰራሕተኛ ጽሬት
ሆስፒታል ከምዝነበረት ዝብሉ ገለ
ነጥብታት ኣዕለለታ። ካብዚ ወጻኢ ግና
ዝኽሪ ከምዘይብላ ሓበረታ. . .።
ቤተ-ሰብ ፍርቱና ምስቲ ዛንታ ዝሰማማዕ
ውሑድ ነጥብታት ምስ ረኸቡ፡ ካብ
ዓቕሊ ጽበት ዝተልዓለ፡ ኣቶ ዳዊት ወረደ
(ኣኮ ፍርቱና) ነታ ጋዜጣ ኣሰንዩ፡ ናብ ቤት
ጽሕፈት ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ
ብምምጻእ ሓገዝ ሓተተ። ነቲ ቕሳነት ዝህብ
ጉዳይ ብጽሞና ዝተኸታተሉ ዋና ኣሰናዳኢ
ጋዜጣን ኣዳላዊ ዓምዲ ስድራቤትን ከኣ፡
ንኣቶ ዳዊት ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ምኽሪ
ብምሃብ ንወ/ሮ ይርግኣለም ወረደ ምሳይ
ንኸራኽብዋ ባይታ ኣጣጥሑላ። ብወገነይ
ንኻልኣይ ፈተነ ድሉው ኰንኩ. . .።
ወላዲት ፍርቱና፡ ወ/ሮ ይርግኣለም
ወረደ፡ ኣድላዪ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ
ንጥፍቲ ኣይነበረትን። ምኽንያቱ ብዙሕ
ነገራት ካብ ኣእምሮኣ ተደምሲሱ ረሲዓቶ
ነበረት። ግና ነዚ ከም ውሁብ ወሲድና
ፈተነና ከነሐይል ወሰንና። እንተዀነ
ዝነበረ ሓበሬታ እኹል ብዘይምንባሩ
ዳርጋ ናብ ተስፋ ምቑራጽ እናምራሕና
ከድና። ሓንቲ መዓልቲ ናታ ግደ ኣለዋ፡
ብዘይ ፍረ ስለ ትሓልፍ። ብኣኡ መንጽር
ከኣ ተስፋና ይሃፍፍ። ሓደ ሜላ ንፍትን
ንሱ ምስላጥ ይኣቢ ናብ ካልእ ንሰግር።
ታሪኽ ናይ ፍርቱና ክትሰምዕ ከለኻ ካልእ
ርእሱ ዝኽኣለ ዛንታ’ዩ ዘለዎ። ናይ ኣቶ
ፍስሃ’ውን ከምኡ። እቲ ጕዕዞ ኣብ ከምዚ
ኰለል እንከሎ’ዩ ድማ ተኣምር ዝመስል
ኣጋጣሚ ጎፍ ዝበለና። ዕለት 12 ግንቦት
2018 ምዕራፍ ወዲ ጂራ ክዛዘም ግዲ
ኢልዎ ተኣምራት ሒዙ ደበኽ ኢሉ።
“ፍርቱናኸ ምስ ነዊሕ ቃንዛኣ?” ዝብል
ሕቶ መልሲ ክረክብ እናተጸበና፡ ናታ
ቅሳነት’ውን ኮፍ ዝበለና ኰይኑ ተሰምዓና።
እቲ ተኣምር ግና ብዙሕ ታሪኽ ሒዙ’ዩ
ደበኽ ኢሉ. . .።
ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ
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“ኣብ ሃገርና ብዝረአ ዘሎ ገስጋስ ተሓቢንና”
ካብ ወጻኢ ዝመጽኡ ኤርትራውያን
መርሃዊ ታደሰ
ኣብቲ ብዑደት ዝበጻሕናዮ ቦታታት
ዝረኣናዮ’ሞ ዝተሓበንናሉ - ብዓቕሚ
ኤርትራውያን ዝተሰርሐ ዲጋታትን
ዝተሃንጸ ትሕተ-ቅርጽን፡ ብዓይኑ
ንዘይረኣየ ሰብ ክኣምኖ ከጸግሞ እዩ። እዛ
“ራእይ ብዕዮ” እትብል ናይ ሎሚ ዓመት
ቴማ መዓልቲ ናጽነትና እውን፡ ብግብሪ
ኣብ ባይታ ክውንቲ ኮይና እየ ረኺበያ።
ተሰሪሑ ዘሎ ስራሓት መስተንክር እዩ።
ናይ ብሓቂ ንሰማእታትና ዝድብስ
ዕዮታት ተዓዚብና።
እቲ ዝኸበደ፡ ብደምን መስዋእትን
ንዝመጸት ሃገር - ንኸይትድፈር
ክትከላኸለላ፡ ንኸይትድሕር ክትሃንጻ
እንከለኻ’ዩ። እዚ ርኢናዮ ዘለና ዲጋታትን
ማዕረኡ ዝኸይድ ትሕተ-ቅርጽታትን
እምበኣር፡ ዕብየትና ንወሎዶታት
ከይተበታተኸ ንኽቕጽል
መሰረት
ዘንጽፍ ዘሎ ዕማማት እዩ።
“ሕጂ እየ ንፈለማ እዋን ናብ ኤርትራ
ሃገረይ ዝመጽእ ዘለኹ። ኣብ ኤርትራ
ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት፡ ኣዝዩ
ዘደንቕ ኮይኑ’የ ረኺበዮ። እቲ ቅድሚ
ሕጂ ብእዝነይ ዝሰምዖን ኣብ ወረቐት
ዘንብቦን ዝነበርኩ ምዕባለታት፡ ብዓይነይ
ርእይዮ ኣለኹ። ማይ ሓደ ካብቶም
ወሰንቲ ነገራት’ዩ ኣብ ምዕባለ። ሕርሻ
ከተካይድ፡ ኢንዱስትሪ ከተስፋሕፍሕ.
. . ኩሉ ክትገብር እንተደኣ ኮይንካ
ማይ የድሊ። ብዘይ ማይ ዝኾነ ይኹን
ነገራት ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ብኣካል መጺአ ነዚ ኣብ ሃገረይ ዝተሰርሐ
ምዕባለታት ብምዕዛበይ ኣመና ሕጉስቲ
እየ።
“መንእሰያት ሃገረይ፡ ብውሑድ
ወጻኢታት ገዚፍ ስራሕ ይሰርሑ
ብምህላዎምን ምሁራት ብምዃኖምን
ኣዝየ እየ ኣዲንቐዮም። እቶም ኣብ
ደገ እንቕመጥ መንእሰያት፡ መጺእና
ክንዕዘብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልምዓታዊ
መደባት ናይ ሃገርና ኣበርክቶ ክንገብር
ከም እንኽእል ተረዲኡኒ ኣሎ። በዚ
ኣጋጣሚ’ዚ ኸኣ ንኹሎም ኣብ ወጻኢ
ዝቕመጡ መንእሰያት ኣብ ሃገርና
ንዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት
ብኣካል መጺኦም ንክዕዘብዎ ጻዊዒት
አቕርበሎም።”

መንእሰይ ሩታ ኣስመላሽ - ዳላስ
“ኣብ ኤርትራ እየ ተወሊደ። ክሳብ
ወዲ ሰለስተ ዓመት ዝኸውን ድማ
ኣብ ኤርትራ’የ ዝቕመጥ ነይረ። ሎሚ
ድሕሪ 19 ዓመት ናብ ሃገረይ ተመሊሰ፡
ምዕባለታት ሃገረይ ብኣካል ክዕዘብ በቒዐ
ኣለኹ። ብመንእሰያት ዝስራሕ ዘሎ ኩሉ
ናይ ልምዓት መደባት ደስ ኢሉኒ ተሓጒሰ
ኣለኹ። ኣብ ሃገርና ብዝፈረዩ ኢንጅነራት

ዝስራሕ ዘሎ ዲጋታትን ካልእ ስርሓትን
ኣዝየ ኣድኒቐዮ። ኣነ ንባዕለይ ኣብ ዳላስ
ናይ ኢንጅነሪንግ ተማሃራይ እየ። ስርሓት
ናይዞም ኢንጅነራት ምስ ረኣኹ፡ ዓብዪ
ተስፋ ገይረ ኣለኹ። ኩሉ ንጥፈታት ናይ
ሃገርና ንመጻኢ ተስፋ ዝህብ’ዩ።
“ኣብ መወዳእታ ነቶም ቅድሚ ሕጂ
ናብ ኤርትራ መጺኦም ዝፈልጡ ሰባት
ዳግማይ ተመሊስኩም ርኣይዋ፡ ነቶም
ፈጺሞም መጺኦም ዘይፈልጡ ድማ
መጺእኹም ዓድኹም ርኣዩ። ባህልኹም
ፍለጡ ታሪኽኩም ፍለጡ። ኣብ ውሽጥን
ኣብ ደገን ዘለና መንእሰያት ሓቢርና እታ
እንደልያ መጻኢት ኤርትራ ንህነጽ ክብል
እደሊ።”

መንእሰይ ናትናኤል እያሱ - ዳላስ
“ነቲ ኩሉ ግዜ ብዜና ዝርእዮ ዝነበርኩ
ቦታታት ኩሉ ብዓይነይ ርእየዮ። ኣዝየ
ኸኣ ተሓጒሰ። መንእሰያት ሃገርና ኣብ
ክልተ ወርሒ ከምዚ ሰሪሖም፡ ብኣርባዕተ
ወርሒ እዚ ሰሪሖም. . .ዝብል ሓበሬታ
ብግብሪ ብዓይንኻ ክትርእዮን ብኢድካ
ክትድህስሶን እንከለኻ፡ ደስ ዘብልን
ዘሐጕስን’ዩ። ናይ ብሓቂ ኸኣ ቅዱስ
ቅንኢ ይሕዘካ - ኣብኡ ብዘይምስታፍካ።
ድሮ’ኳ ናብ ሃገረይ መጺአ ኣብ ሃገራዊ
ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ
ኣበርክቶ ክገብር ጀሚረ ኣለኹ። ኩሉ
ግዜ ልበይ ምስ ሃገረይን ምስ ህዝበይን’ዩ
ዘሎ።
“ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ከማይ
መንእሰያት ዘሕልፎ ተወሳኺ መልእኽቲ
እንተሎ፡ ክትመጹ እንከለኹም ኣበርክቶ
ግበሩ፡ ምሸት ምሸት ኣብ ጎደናታት
ኣስመራ - ኣብ ካቴድራለ ተዛዊርኩም
ጥራይ ኣይትመለሱ። ንሃገርኩም
ዝጠቅም ነገር ኣበርኪትኩም ተመለሱ’
ክብሎም እደሊ።”

መንእሰይ ሪም መልኣከ - ካናዳ
“ማይ ህይወት እዩ። ኣብ ምዕቃብ
ማይ እነካይዶ ዘለና ወፍሪ ኸኣ ቀሊል
ኣይኮነን። ከም መርኣያ ናይዚ ብየማንና
ብጸጋምና ጌና ክራማት ከይኣተወ እንከሎ
- ልሙዕ ቦታታት ክንርኢ ቀኒና ኣለና።
ኣብዚ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ
መደባት፡ ብእዝንኻ ሰሚዕካ ክትኣምኖ
ኣሸጋሪ’ዩ - ብኣካል መጺእካ ክትርእዮን
ከተስተማቕሮን ጥራሕ’ዩ ዘለካ።”

ኣቶ ሃይለ መሓሪ - ስዑድያ
“ናብ ኤርትራ ሃገረይ ዓመት-ዓመት’የ
ዝመጽእ። ኣብ ዝኾነ ዝውደብ ናይ ዑደት
መደባት ዛጊት ኣይተረፍኩን። ኣብ ነፍሲወከፍ ዓመት ከኣ እናተለወጠት ትጸንሓኒ
ኣላ። እዚ ኸኣ’ዩ ሞራልን ሓይልን ዝህብ።
ልዕሊ ኹሉ፡ ኩሉ ስራሓት ብውሽጣዊ
ዓቕምና ይሰላሰል ብምህላዉ፡ ከም

ኤርትራዊ ልዕሊ መጠን’የ ዝኾርዕ።
“ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ እምበኣር፡
እቶም ክሳብ ሕጂ ዘይረኣይዎ ምስ
ደቆም መጺኦም ብኣካል ክርእይዎ በዚ
ኣጋጣሚ እላቦ። እዚ ስራሕ’ዚ በዚ ዘለዎ
እንተቐጺሉ፡ ኤርትራ ኣብ ቀረባ መጻኢ
ካልእ ዝበለጸት ኤርትራ’ያ ክትከውን።”

ኣቶ የማነ ዕቑባገርግሽ - ጀርመን
“ልክዕ ከምቲ ኣብ ገድሊ ንናጽነት
ዝተቓለስናዮ፡ ሕጂ ድማ ኣብ ልምዓትን
ህንጸትን ሃገር ማዕሪኡ ንቃለስ ከምዘለና’የ
ፈሊጠ። ኣብ ኮሎጅ ኢንስቲትዪት
ቴክኖሎጂ ማይነፍሒን ዳርጋ ኣብ
ኩለን እተን ዓበይቲ ዲጋታትን በጺሐ።
እዞም ኩሎም መንእሰያት፡ እዞም
ኩሎም ኢንጅነራት ለይትን መዓልትን
ከይተሓለሉ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ
ዝምስገን’ዩ።
“ኣብ ደገ ኣብ እንዳ ሻሂ ዝዝረብ
ወረታት ኩሉ፡ ኣብዚ ብኣካል ምስ መጻእካ
ሓሶት ኮይኑ’ዩ ዝጸንሓካ። በዚ ኣጋጣሚ፡
ነቶም ኣብ ደገ ብዓይኒ ከይረኣዩ ብወረ
ጥራሕ - ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ስርሓት
ከምዘየለ ኣምሲሎም ወረታት ዘጋውሑ
- ሓደራኹም መጺእኩም ኣብ ባይታ
እንታይ ይግበር ኣሎ ርኣዩ ክብሎም
እደሊ።”

ኣቶ ምኪኤል ገብረትንሳአ
ሎስ ኣንጀለስ
“ኣብ ዓዲ ጥልያን 35 ዓመት
ተቐሚጠ። እቲ ኣብኡ ኮይነ ዘበርክቶ
ዝነበርኩ ቁንጣሮ ናይ 2% ገንዘብ ከኣ፡
ኣብዘን ክዕዘበን ዝቐነኹ ዲጋታትና ሓሊፉ
ጸኒሑኒ። ምርኣይ ምእማን’ዩ ዝብሉዃ ለካ
ከምዚ’ዩ ድማ ኢለ። ኣብ ዓዲ ጥልያን
ኮይነ ብማዕከናት ዜና ብዛዕባ ህሉው
ኩነታት ይከታተል እየ። ግናኸ ይከታተል
ዝነበርኩ ደኣ ይመስለኒ ነይሩ’ምበር ዋላ
ሓንቲ ይከታተል ኣይነበርኩን።
“ምኽንያቱ፡ ብኣካል ኣብ ቦታ ህንጸት
ምስ በጻሕኩ ተገሪመ እየ። ብፍላይ ኣብ
ማይ ነፍሒ ክንድዚ ምዕባለ ዘለዎ ኣደናቒ
ኮለጅ ከምዘሎ ይፈልጥ ኣይነበርኩን።
እዚ ድሕሪ ኮለጅ ማይ ነፍሒ ቀጺለ
ዝተዓዘብኩዎ ዲጋታት ከኣ፡ ብወዲ-ሰብ
ክስራሕ ይኽእል’ዩ ኢልካ ክትኣምኖ
ዘጸግም ግሩም ስራሕ’የ ተዓዚበ። ንመጻኢ
መስሕብ ቱሪዝም ኮይኑ፡ ብዙሕ ኣታዊ
ከምጽእ ዝኽእል ኮይኑ’የ ረኺበዮ
ዘለኹ። ብህይወት እንከለኹ ነዚ ክርኢ
ብምብቀዐይ ከኣ ካብ መጠን ንላዕሊ
ሕጉስ እየ።”

መደባት፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ምዕቃብ ማይን
ሓመድን ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ መግለጺ’የ
ስኢነሉ። ኣብቲ ማይ ተኸዚኑሉ ወይ
ዓቚሩሉ ዘሎ ቦታታት ምስ በጻሕኩ
ኣዝየ እየ ተደኒቐን ተገሪመን። ብኸምዚ
ዘለዎ እንተደኣ ቀጺሉ ንውሉድ ወለዶ
ዝሰጋገር ውሕስነት ማይ ክህልወና’ዩ
ዝብል መረዳእታ’ዩ ዘለኒ።
“ኣብ ቦታ ምርባሕ ከብቲ እውን በጺሐ
ነይረ። ንመጻኢ እነፍርዮ ጸባን ውጽኢት
ጸባን ከኣ፡ ንዓና ኣኺሉስ ንኻልኦት
ሃገራት’ውን ክንሸይጥ ከኽእለና እዩ።
እዚ ኹሉ ናይ ግዳም ተጻብኦታት ሰጊርና
ከምዚ ዓይነት ብርቂ ስራሕ ክንሰርሕ
ምኽኣልና፡ ዘዂርዓና እዩ ክብል እኽእል።
ህዝብን መንግስትን ሰራዊትን ኤርትራ፡
ኢድን ጓንትን ብምዃን ብዝትግብርዎ
ዘለዉ ናይ ልምዓት መደባት ሕብንቲ
እየ። መንግስትና ዝሰርሖ ስራሕ፡
ብዘረባ ዘይኮነስ ብግብሪ እዩ ኣብ ባይታ
ዘርእየካ።”
ስነ-ጥበበኛ ደሃብ ገብረመስቀል

ኩሉ ብተገዳስነት ክሰርሑ ምርኣየይ
እዩ። ብርግጽ ኣብዚ እዋን’ዚ ውሕስነት
ማይ ኣረጋጊጽና ኢና። ድሕሪ ክልተ
ዓመት እንተደኣ ተመሊሰ፡ ካልእ
ስራሕ ካልእ ምዕባለ ክጸንሓኒ ምዃኑ
እተኣማመን’የ።”
ኣቶ ዮናስ ርእሶም - ጀርመን

ሩታ ኣስመላሽ

ካሊፎርንያ
“ካብ ከተማ ኣስመራ ሓሙሽተ ኪሎሜተር ከይወጻእኩ’የ ሓደሽቲ ምዕባለታት
ርእየ። ኣብ 2014 ከምኡ ድማ ኣብ
2016 መጺአ ነይረ እየ። ኣብቲ እዋን’ቲ
ኣብ መስርሕ ምጅማር ዝገደፍክዎ
መደባት ልምዓትን ህንጸትን፡ ገሊኡ
ተዛዚሙ ገሊኡ ኸኣ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ
ናይ ምዝዛም በጺሑ፡ ኣብ ገሊኡ እውን
ዘይነበረ ሓድሽ ‘ሀ’ ኢሉ ዝጅምር ስራሕ
እዩ ጸኒሑኒ።
“ኣብዚ ዘካየድኩዎ ዑደት ኣውራ
ዝመሰጠኒ ነገር እንተሎ፡ ካብ ወዲ 18
ዓመት ክሳብ ወዲ 70 ዓመት - ኣብ

ናትናኤል እያሱ

ሪም መልኣከ

ሃብተ ገብረስላሰ
ሃይለ መሓሪ

ኣቶ ሃብተ ገብረስላሰ
ዓዲ ጥልያን
“ኣብ ሃገርና ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ
ደሃብ ገብረመስቀል
የማነ ዕቑባገርግሽ

ዮናስ ርእሶም

ሚኪኤል ገብረትንሳአ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ

12 ሰነ 2018 - ገጽ 5

ዝኽርታተይ ኣብ’ቲ መሪር ጕዕዞ ንመጥቃዕቲ

ማህደር ጀጋኑ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ
የማነ መሓሪ
ስእሊ - ሰለሙን ኣብርሃ
መበል 12ን ናይ መወዳእታን ክፋል

ናይ ምሸት፡ እቲ ክልተ ቦጦሎኒታት
ዝሓዞ መከላኸሊ መስመር ብኻልኦት
ኣሃዱታት ምስ ተተከአ፡ ንእለቱ ናብ
ምድላው እዩ ኣትዩ። ኣብ’ቲ እዋን፡
ቦጦሎኒ 3-70 ካብ ኣደ ኣሃዱኡ ካብ
ዝፍለ ኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሕ
ገይሩ ነበረ። ዋላ’ኳ ተጋዳላይ ኣብ
ዝዀነ ይኹን ቦታ ንገድሊ ጋሻ እንተ
ዘይነበረ፡ ንኣሃዱኡስ ምሒር ናፋቒ
እዩ። ምስ ብጾቱ ዘሕለፎ ጭርቃንን
ዋዛን፡ ዋላ’ውን መሪር ውግእ፡ ድኻምን
ጽምእን. . . እናዘከረ ይናፍቕ።
ኣብ ድፋዕ ጕጅም መባህልቱ፡
ኣብ ኩርኳሕ መዳቕስቱ፡ ብቐረባ
ዝሓልዩሉን ዝሓልየሎምን ብጾቱ ከም
ኣባላት ስድራ-ቤቱ ሃረር ይብሎም።
ኩሉ ተጋዳላይ ብጻይ ሓድሕድ እዩ።
ኣሃዱ ድማ ስድራ-ቤት።
ኣሃዱ ተጠርኒፉ፡ ንባረንቱን ከባቢኣን
ተፋንዩ፡ ከም ወትሩ ጕዕዞ እግሪ
ፈለመ። “ናበይ?” ዝብል ሕቶ ወትሩ
ምስ ተሰወረ እዩ።
ብዓዲ ምሩግን ዓዲ ጣሓይን
(ሃበረዳ) ኣቢሉ፡ ናብ መጎራይብ
ኣንፈተ። ብዘይካ ውሑዳት ውጉኣትን
ስዉኣትን፡ ዳርጋ ምስ ምሉእ ሓይሉ
ስለ ዝነበረ፡ ኣብ ቅድመኡ ንዝጸንሖ
ሓይሊ ዘናሕሲ ኣይመስልን። ንከተማ
ባረንቱ ናብ ድሕሪት እናገደፈ ጐላጉል፡
እምባታትን ሰናጭሮን ክጥሕስስ ኣብ
ዝጀመረሉ፡ ህምምታን ጠራዕራዕን
ከበድትን ፈኮስትን ኣጽዋር ናይ’ቲ
ኣብ ከተማ ባረንቱን ከባቢኣን ዝካየድ
ዝነበረ ኲናት፡ ሓይሊ ድምጹ እናነከየ
ደድሕረኡ ይስዕብ ነበረ። መስታታት
ተተኮስትን ሓበርቲ ጠያይትን፡
እናንቃዕረሩን እናተነቝቱን ንህዋ
ይሓርስዎ፡ ባረንቱ፡ ብንፋስ ውግእን
ሓርነትን ተዓብሊላ ትረአ። ተጋደልቲ
ቦጦሎኒ 3 – 70 ከምኡ’ውን ራብዓይ
ቦጦሎኒ፡ ነታ ዓወት ዝተደረሩላ ከተማ
ኣብ ምክልኻል ከለዉ ክወጽኡ ትጽቢት
እንተ ዘይነበሮም’ኳ፡ እቲ ዝለመዱዎ
ነገረ-ገድሊ ግን ኣይሓደሶምን።
“ተበገስ” ገድሊ ኩሉ ግዜ ኣብ
ዘይተፈልጠ እዋን እዩ ዝመጽእ።

ዝመሃሮ ብልሓት ኣለዎ። ንለይቲ ከም
ቀትሪ ይጥቀመሉ፡ ነብሱን ንብረቱን
ምስ ከባቢኡ የመሳስል፡ ብቕልጡፍ
ምንቅስቓስ ካብ ሓደጋታት ይድሕን፡
እንሓንሳብ እውን፡ ኣብ ምድሪ ናይ
ሓሶት ምልክታት/መናውራ እናገበረ፡
ነፈርቲ ውግእ ኣብ ጥራይ ጎልጎል
ቡምባታተን ከም ዝዝሕዝሓኦ
ይገብር። ነፈርቲ ኲናትን ተጋዳላይን፡
ኣብ ናይ ደም ጭርጭር ዓበደ ምስ
ነበሩ እዮም። ግን ከኣ፡ ተጋዳላይ
ዘይተርፍን ህጹጽን ዕማም ክህልዎ
ከሎ፡ ነፈርቲ ኲናት፡ ካብ ምድሪ
ኣልዒለን ክወስዳኦ ዝደለያ እንክመስላ
እናተነቝታን እናንቃዕረራን፡ ብኣመና
ቅርበት ንመራሕተን (ፓይሎት)

ካብ ኲናት ናብ መንገዲ እግሪ
ዝተሰጋገረ ሰራዊት፡ ከም ልማዱ
እናተበራረየ፡ ብሕሹኽታ - ዕላልን
ጭርቃንን እናተለዋወጠ ስጕሚ ምስ
ኣንወሐ፡ ደሃይ ተተኮስቲ ውግእ ባረንቱ
እውን ምስ ርሕቀት እናሃሰሰ ከደ።
እቲ ካብ ምቖት ናይ’ቲ ርሱን
ኲናትን ቆላዊት ከተማ ባረንቱን
ከባቢኣን ዝተረፈ ፈሳሲ ኣካላት
ተጋዳላይ እውን፡ እናተሓልበ
ተኻዕወ። ኣብ ኲናትን ላዕልን
ታሕትን ዝቐነያ ኣብራኽ፡ ምስ
ጸላምን ሓባጥ ጎባጥን ኣብ
ቃልሲ ተጸምዳ። ምቕጻል. . .
ምቕጻል. . . ምቕጻል. . . ጥራይ
- ክሳብ ዘይተፈልጠ መዓርፎ።
ናብራ ተጋዳላይ ከምኡ እዩ።
ወትሩ ጕዕዞ፡ ወትሩ ማእቶት፡ ጋዜጠኛ ገድሊ ኣብ ቃለ-መሕትት
ወትሩ ኲናት። ጥሜትን ጽምእን፡
ዘብዘብን ድኻምን፡ መውጋእትን
ብዓይኑ እናረኣይዎን እናረኣዮምን፡
መስዋእትን፡ ተጋዳላይ ኣብ ዘለዎ ናብ ዝደለዮ ካብ ምጕያይ ኣየቋርጽን።
ቦታ ኣለዉ። ክሳብ’ቲ ደረቱ ዘይልለ እሳት እናኸዓዋሉን ብጾቱ እናወደቑን፡
ርሑቕ መዓርፎ።
ናብ ተልእኾኡ ይቀዳደም።
ጕዕዞ ብለይቲ እዩ። እተን ካብ ልዕሊ
ድሕሪ’ቲ መፈጠር ዘጽልእ ጕዕዞ፡

ኣሃዱ ኣብ ምብጋሱ

ተጋዳላይ ተፈልየን ዘይፈልጣ ሽኾኽቲ
ነፈርቲ ኲናት፡ ይትረፍዶ ሰራዊት
ደርግ ቦታ ተታሒዙዎ - እሞ ድማ
ባረንቱ፡ ‘ተጋዳላይ ክህልዎ ይኽእል’ዩ’
ዝተባህለ መሬት እናሻዕ ምድህሳስን
ምድብዳብን ዝገድፋ ኣይኰናን።
ዋላ’ውን ንዝረኸበ ይርከብ፡ ኣብ ምድሪ
ኤርትራ ሓዊ ምዝናብ ዕለታዊ ዕማመን
እዩ። ተጋዳላይ ከኣ፡ እቲ ግናይ እዋን

ኣብ መጥቃዕቲ ባረንቱ ብምስታፉን
እታ ከተማ ሓራ ብምውጻኣን ባህ
ኢሉዎ ዝነበረ ሰራዊት፡ ናብ ዝዀነ
ይኹን ብዘየገድስ፡ ጕዕዞኡ ብሓጎስን
ሓበንን እዩ ዘሰላስል ዝነበረ። እቲ ክሳብ
ንሓለፍቲ ዘዛረበ ዘይዕጕብነት፡ ብዓወት
ስለ ዝተደበሰ፡ “ዋላ ሓንቲ ከይሰራሕና
ከይንምለስ” ዝብል ስኽፍታ ተጋደልቲ
ተቐንጢጡ እዩ። ልዕሊ ኩሉ፡

ተጋደልቲ ኣብ ዕረፍቲ

ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ንባረንቱ ከም
ዝተቖጻጸራ ምስ ተቓልሐ፡ ኣብ ስርዓት
ደርግ ስንባደ፡ ኣብ ደለይቲ ናጽነት ከኣ
ውዕዉዕ ታሕጓስ ፈጢሩ ብምንባሩ፡
ናይ ዓወትን ተስፋን ህዋህው እዩ
ዝነበረ።
ርጋጽ ኣእጋር ክልተኡ ቦጦሎኒታት፡
ኣብ’ቲ ደረቕ መሬት ደሮና እናዕገገ፡
ኣብ ጸጻር ምድሪ - ጸጸር እናበተነ፡
ኣሻዅ ቆጣቚጢ እናፈንጸገ፡ ሩባን
ኩርባን እናወረደን እናደየበን፡ ነቲ
ነዊሕ መንገዲ ከም ማይ ሰተዮ። የማነጸጋም ከም ዝጠዋወ ነዊሕ ተመን፡
ምስ ቅርጺ መንገዲ ቅርጺ እናፈጠረ፡
ነዊሕ መንገዲ ብምዕማም ከኣ፡ ቢሻ
ንየማን ገዲፉ፡ መጎራይብ ታሕታይ

ተራእየ።
እቲ ቅድሚ ሳልስቲ ነታ ዓዲ ተፋንዩ
ናብ መጥቃዕቲ ባረንቱ ዝተፋነወ
ሰራዊት ምስ ተመልሰ፡ መጎራይብ
ድሮ ፉሕፉሕ በለት። ተጋዳላይ፡ ኣብ
ዝሃለወ ሃልዩ፡ ጭርቃን፡ ምድጕዳጕ፡
ምጕያይ. . . ዝኣመሰሉ ጸወታታት
ኣይሓድግን እዩ። ገሊኡ ዕጥቁ
ከዐሪ፡ ክሰፊን ከጸባብቕን፡ ገሊኡ
ንኣሃዱኡ ከዐንግል ማይ ክጓርትን
መግቢ ከዳሉን፡ ገሊኡ እውን
ብዘለዎ መሳርሒታት ጓይላ
ክተክል. . . ኩሉ ኣብ ምንቅስቓስ
እዩ። ስለ ዝዀነ ድማ፡ ንሱ ዝኣተዎ
በረኻ ይኹን ዓዲ ንእለቱ ፉሕፉሕ
እዩ ዝብል።
ጕዕዞ ከም ዘይተዛዘመ ንጹር
እንተ ነበረ’ኳ፡ ሰራዊት ኣብ
መጎራይብ ክሓድር ምስ ተወሰነ፡
ሓይልታት፡ ውራይ መግብን ማይን
ክገብሩ በብኣሃዱኦም ኣብ ስራሕ
ኣተዉ።
ብጸላም መጎራይብ ዝኣተወ
ሰራዊት፡ ብለይቱ ተበጊሱ፡ 9 ሓምለ፡
ኬሩ ኣተወ። ኣብ ኬሩ እውን ዕረፍቲ
ኣይተሓረሞን። ስለ ዝዀነ ከኣ፡
ጥሜትን ጽምእን ርሒቖም፡ ኣካል
ናብ ንቡር ተመልሰ። እንተ ዀነ
ግን፡ ጕዕዞ ተጀሚሩ እዩ እምበር ኣብ
ጥርዙ ኣይበጽሐን። ንደናጉ ተጋዳላይ
ዝፈታተን መንገዲ ክህሉን ከይህሉን
ኣይተረጋገጸን። ጕዕዞ ደወደውን
ሰሃሮኡን ከኣ ካብ ኣእምሮ ኣይረሓቐን።
ናብ ሳሕል ድዩ ክምለስ ወይስ ናብ
ድሕሪ መስመር ክቕጽል፡ ብዝመጽኦ
ድዩ ክምለስ ወይስ ብዘይኰለል፡
መጥቃዕቲ ድዩ ክፍኑ ወይስ ኣብራኽ
ይኣኽለና ክሳብ ዝብላ ክጓዓዝ. . . ግዜ
እዩ ክምልሶ። ከም’ቲ ባህሪ ገድሊ፡ ናብ
ዘይተፈልጠ ቦታን ስራሕን ምዃኑ
ጥራይ እዩ ዝፈልጥ።

ጸሓፊን ተሳታፊን ናይ’ዚ ዛንታ
የማነ መሓሪ (ዓማ)

ክንዮ ኬሩ፡ ጕዕዞ እግሪ ኣይቀጸለን።
10 ሓምለ 1985 ዓ.ም. ንኽልተኡ
ቦጦሎኒታት ምስ ንብረቱን ኣጽዋሩን
ዝኣኽላ መካይን ተቐሪበን። ተጋዳላይ
ኣብ’ተን ሳሕቲ ዝረኽበን መካይን
ተጻዒኑ፡ ብናይ ክልተ መዓልቲ ጉዕዞ
ግንባር ናቕፋ ኣተወ። ኣብ ዕርዲ
ቀደሙ - ኣብ’ቲ ንዓመታት ዝዓረደሉን
ከም ቤቱ ዝርእዮን ዕርድታት ሳሕል።
ምስ’ቶም ፍልይ እንክብል ዝናፍቖም
ደቂ ኣሃዱኡ፡ ሰንሰለት ዕርድታት
ናቕፋ፡ ማይን ምድርን ናይ’ቲ ስድራቤታዊ ናብራ ዘሕለፈሉ ቦታ መኸተ
ተጸንቢሩ። ቦጦሎኒ 3 - ከኣ፡ ምስ
ኣሃዱኡ ኣብ ሰንሰለታዊ ዕርድታት
ናቕፋ ካብ ግሎብ ክሳብ ደንደን
ዓረደ።
ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል
ተበጊሱ፡ ነዊሕ ጕዕዞ፡ ከቢድ ጥሜትን
ጽምእን ተጻዊሩ፡ ብሰሜናዊ ዶብ
ኤርትራ (ገማግም ቀይሕ ባሕሪ
ገይሩ) ብሸነኽ ባሕሪ፡ ብሓይሊ
ባሕሪ ኢትዮጵያ፡ ብመሬት፡ ብኣጋር
ሰራዊትን መካናይዝድን ሰራዊት
ደርግ ኣብ ዝተጋረደ፡ ብሰንሰለታዊ
ዕርድታት ሰራዊት ኢትዮጵያን
ነተጕቲን ዝተሓጽረ መስመር ጸላኢ
ሰሊዅ፡ ብናይ ሰለስተ መዓልትን
ለይትን ጕዕዞ፡ ሰምሃር ድሕሪ ምእታዉ፡
ንሰሜናዊ ምዕራብ ተዓጺፉ ኣብ
ኣፍዓበት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዉ፡
‘ኣብ ሳሕል ኣሎ’ እናተባህለ ናብ ከበሳ
ኣንቃዕሪሩ፡ ብማእከል ዕርድታትን
ደጀናትን ጸላእቱ፡ ጽርግያ ኣስመራ
ዓዲ-ተከሌዛን ቆሪጹ፡ ዓንሰባን ደንበላስን
ሓሊፉ መረብ ዝሰገረ፡ ብሓድሽ ዓድን
ከባቢ ባድመን ኣቢሉ፡ ናብ ሰሜናዊ
ምዕራብ ተዓጺፉ ሳዋ ዝበጽሐ፡
እንደገና ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ናብ
ኬሩ ኣቕኒዑ፡ ኣብ መጥቃዕቲ ባረንቱ
ድሕሪ ምክፋል፡ ናብ ሳሕል ዝተመልሰ
ሰራዊት፡ ካብ ሳሕል ተበጊሱ ኣብ
ሳሕል ብምዕላብ፡ ነቲ “ዙራ ንሃገርካ”
ዝመስል ናይ 360 ዲግሪ ጕዕዞ ዛዚሙ፡
ኣብ ኣስታት 5 ወርሒ፡ ኣብ ዕርድታት
ናቕፋ ተራእየ።

ኣብ’ቲ ብተጋዳላይ የማነ ዝተጻሕፈ
ዛንታ ጀጋኑ፡ ተሳተፍቲ ዝነበሩን
ኣብ ምህብታሙ ተወሳኺ ሓበሬታ
ዝሃቡናን፡ ተጋዳላይ ኢሳቕ ገብሩ
(ወዲ ሽዋ)፡ ተጋዳላይ ኣስመላሽ
ገብረመስቀል (ወዲ ሓፍቲ)፡ ተጋዳላይ
ሙሴ ሃብተስላሰ፡ ተጋዳላይ መሓሪ
(ዓማ)ን ካልኦትን ኣመና ነመስግን።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ
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ዓስቢ ሰናይ ግብርኹም’ዩ
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ

ባህግና ቆጺና ባህጊ ካልኦት...
ኣቢዳር፡ ዋላ’ኳ ማዕዶ ማዕዶ ንስፈር፡
ካብ ልበይ ኣርሒቐካ ኣይትፈልጥን።
ሰብ ክቡር ስለዝዀነ፡ ኣብ ልበይ ዘለካ
ቦታ ከምቲ ንስኻ ትሓስቦ ዘይኰነ፡
ልዕሊኡ እዩ። ዋላ’ኳ ምፍልላይና
ሓርጐጽጐጽ እንተነበሮ፡ ልብታትና
ዝነበረን ናፍቖታዊ ስምዒት ብዝዀነ
ተኣምር ክብተን ዝኽእል ኣይኰነን።
ደቂ-ሰባት ኣብ ገለ ኣጋጣሚ
እናተደላለና ብናይ ከባቢና ይኹን ቤተ-ሰብና ውሳነ፡ ኣንጻር ውሽጥና ንጓዓዝ ኢና።
ኣብ መንጎና ድማ፡ እዚ ክስተት እዚ’ዩ ኣጋጢሙ። እናተደላለና ክንፈላለ ተፈሪድና።
ሓጐስና ደፊንና ንቓንዛ ተቓሊዕና። ኣንጻር ውሽጥና ተጓዒዝና። ንኻልኦት ከነሐጉስ
ሓጐስና ደፊንና።
ምዉቕ ፍቕርና ኣብ ንፋስ ዘይብሉ ዓውዲ ንመኼዳ ኣሕሊፍና ሂብናዮ። ጸላእቲ
ሰናይ ድማ፡ ናብ ዝጥሞም ሴፎም ብምልዓል ኣዚሮሞ። እቲ ዘይምሕር ሓለንጊ
ምፍልላይ ድማ፡ ኣብ ዝባንና ብዘይ ፍቓድና ተዀይጡ ግዝኣቱ ንምእዋጅ ፈጺሙ
ኣይተጸገመን። ከም ድላይና ዘይኰነ፡ ከም ድላዩ ኣብ ናይ ስቓይ መንገዲ ደርብዩ
ብጽምዋ ክንሳቐ መርበቡ ዘርጊሑልና።
ፍቕሪ እናተመገብና ምንባርና ሀ ኢሉ ጉዕዞና ከይፈለመ፡ ፈተውትና ዝመስሉ
መላጸ ጽልኢ ዝሓዙ ኣብ መንጎና ክኣትዉ ዕድል ስለዝሃብናዮም’ዮም እዚ ኩሉ
ተኸሲቱ። ምርጫና ብኻልኦት ክውሰን ዕድል ስለዝሃብና፡ እናተደላለና ማዕዶ ማዕዶ
ክንሰፍር ተቐሲብና። እናተፋቐርና ክንፈላለ ተፈሪድና።
ዝሓለፈ ሓሊፉ’ዩ። እዚ ዘሕፍር ታሪኽ ከይንደግም ምስ ገዛእ-ርእስና ቃል
ብምእታው ንመጻኢ እናማዕደና ምንባር ክንጅምር ይምሕጸነካ። ባህግና ቆጺና ባህጊ
ካልኦት ስለዘሳሰና ተሃሲና’ምበር፡ ፈጺምና ኣይከሰብናን። ብኣንጻሩ’ኳ ደኣ ምዉቕ
ፍቕርና ዘሪግና ንህይወትና ሕንፍሽፍሽ ክትብል ፈሪድናያ።

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት ስርሑ
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ኣገባብ ኣጸዋውታ
ኣብ ታሕቲ ናይ ጋድምን ናይ ትኹልን ቃላት ተዋሂቦም ኣለዉ። ከም መጀመሪ
ድማ ፊደል ‘ድ’ ተዋሂባ ኣላ። ስለዚ ካብዛ ፊደል ብምብጋስ ነዛ ዝተመሳቐለት ቃላት
ስርሕዋ። ናይ ጋድም ቃላት ንጋድም፣ ናይ ትኹል ቃላት ድማ ንትኹል ጥራይ
ክምልኡ ይግብኦም።
ናይ ትኹል ቃላት
ናይ ጋድም ቃላት
ንገር
ድሕሪት
ምሳሕ
ክዳን
ባሊና
ድጋፍ
ማሃዚ
ልኸ
ቆማት
ያቆብ
ክሳድ
ካርታ
ድልብ
ትኪ
ታርጋ
ገበል
ድልየት
ድልድል
ስትር
ድምር
ልኸ
ትማሊ
ድልያ
ሃና
ሪካሞ

ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ክልተ
መንእሰያት ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ይመሃሩ
ነበሩ። ገንዘቦም ኣዝዩ እናጐደለ ምስ ከደ፡
ኣብ ሓደ ናይ ፒያኖ ምርኢት ዝካየደሉ
መዘናግዒ ቦታ ሳዕሳዕቲ ተቘጺሮም
ክሰርሑ ሓሳብ መጻሎም። እቲ ኣታዊኦም
ንመምሃሪኦምን መነባብሮኦምን ክሕግዞም
ሓሰቡ። ሓደ መዓልቲ ናብቲ መዘናግዒ
ቦታ ከይዶም ስራሕ ከም ዝደልዩ ሓተቱ።
ዋና ናይቲ ክለብ ድማ፡ “ክልተ ሽሕ ዶላር
ትሕጃ እንተለኩም ስራሕ ክትጅምሩ
ትኽእሉ ኢኹም፡” በሎም። እንተዀነ፡
ኣብ ኢዶም ዋላ ሓንቲ ስለዘይነበሮም፡
ኩሉ ሽግሮም ብዝርዝር ኣዕሊሎም ፈለማ
ክሰርሑ’ሞ ዳሕራይ ካብ ኣታዊኦም
ክኸፍልዎ ለመንዎ። እቲ ንትሕጃ
ዝተሓተትዎ ገንዘብ ብዙሕ’ኳ እንተነበረ፡
እቲ ዋና ኣይጨከነሎምን - ስራሕ
ኣጀመሮም ድማ። እቶም መንእሰያት
ኣብቲ ገዛ ነዊሕ እዋን ሰርሑ። እንተዀነ፡
እቶቶም ኣዝዩ ውሑድ ነበረ።
ብዝዀነ ትምህርቶም ዝጅምሩሉ
ዕለት ኣኺሉ፡ ስራሕ ከቋርጽዎ ስለዝደለዩ
ደሞዞም ሂቡ ካብ ስራሕ ከፋንዎም ነቲ
ዋና ሓተትዎ። ንሱ ብስርሖም ዓጊቡ
ብምንባሩ፡ “ኣይፋልኩምን እዞም ደቀይ፡
” ድሕሪ ምባል ምስኡ ክቕጽሉ ኣጥቢቑ
ለመኖም። ተመሃሮ ከም ዝዀኑ፡ ክሰርሑ
ዝተገደዱሉ ምኽንያት ድማ፡ ሕጽረት
ገንዘብ ከም ዝነበረ፡ ዋላ’ኳ እዚ ኣታዊ
ውሑድ እንተዀነ፡ ንገለ ክፍሊት
ከምዝሽፍነሎም ከረድእዎ ፈተኑ።
እቲ ዋና ዋላ’ኳ ደልይዎም እንተነበረ፡
ኩነታቶምርእዩኣይተቓወሞምን።ደሞዞም
ምስ ሃቦም ድማ እቶም መንእሰያት፡ ነቲ
ኣለቂሕዎም ዝነበረ ክልተ ሽሕ ዶላር
ክመልሱሉ ኢዶም ሰደዱ። ንሱ ግን ነቲ
ናይ ትሕጃ ሰነድ ብምቕዳድ፡ “እዚ ናተይ
ህያብ’ዩ - ባዕለይ ድማ’የ ዝኸፍለልኩም፡
” ኢሉ ክልተ ሽሖም ከይተቐበለ፡
ትምህርቶም ብግቡእ ክከታተሉ ምዒዱ
ሰደዶም። እቶም መንእሰያት ሓጐሶም

ምቁጽጻር ሰኣኑ። ብዝገበረሎም ሓገዝ
ድማ ብልቢ ኣመስገንዎ።
ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሓደ ካብቶም
መንእሰያት፡ ኣብ ሓደ ትካል እናሰርሐ
ከሎ፡ ሓደ ሽምግል ዝበሉ ኣቦ፡ “ከዘራርበካ
ደልየ’ዚ ወደይ፡” ብምባል ቅርብ በልዎ።
ንሱ’ውን ንሰላምታ ኢዱ ብምስዳድ
ብብሩህ ገጽ ክሰምዖም ተዳለወ። ካብ
ጥቓ’ዚ ከተማ ዘላ ሓውሲ ከተማ’የ
መጺአ። ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ድርቂ
ስለዝኣተወ ገለ ሓገዝ እንተረኸብኩ’የ
መጺአ፡” በልዎ።
እቲ መንእሰይ ድምጾም ስለዝኣተዎ
ኣተኲሩ ጠመቶም። እቲ ቅድሚ ነዊሕ
ዓመታት ጽቡቕ ዝገበረሎም ወናኒ ትካል
መዘናግዒ ምዃኖም ስለዘለለዮም፡ ምሉእ
ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ቃል ኣተወሎም።
እኽሊ ሸሚቱን ኣብ ኢዶም ድማ ጥረ
ገንዘብን ሃቦም። ንሶም’ውን ብሕያውነቱ
ኣዝዮም ስለዝተገረሙን ዝተሓጐሱን
መሪቖም ምጽጋብ ሰኣንዎ።
“ምስ ምንዋሕ ግዜ ኣይዘከርኩምንን
ትዀኑ’ምበር፡ ኣነ ጽቡቕ ገይረ’የ
ዝዝክረኩም። ኣብ ሓደ ናይ መዘናግዒ
ቦታ ኣነን ሓደ ዓርከይን ናይ ዩኒቨርሲቲ
ተማሃሮ ከለና፡ ኣብ ህይወትና ዘይርሳዕ
ሓገዝ ገይርኩምልና ኢኹም። ኣነ ድማ
ዓቕመይ’የ ሓጊዘኩም። ደሓር ድማ ዓስቢ
ሰናይ ግብርኹም’ዩ። ነብሱ ከይሓገዘ፡
ንኻልእ ብቕንዕና ዝሕግዝ ሰብ እንተሃልዩ
ንስኹም ጥራይ ኢኹም፡” በሎም።
‘ጽቡቕ ንዝገበረሉ ሰብ ዘይርስዕ ሰብ፡
እቲ ቅኑዕ ዝበሃል ሰብ’ዩ፡’ ክብሉ ድማ
ኣሕሸዅሸዅ።

እተዓፈነ ረስኒ
ጸርጊ ጸሓይ ናብ መሬት ክጓዓዝ
ከሎ ብውሱን ዝህርመቱ ሞገዳት’ዩ
ዝውንጨፍ። እዚ ሞገድ’ዚ፡ ሓጺር
ህርመት ክኸውን ከሎ፡ ብርሃን’ዩ። ነዊሕ
ህርመት ምስ ዝህልዎ ከኣ ዋዒ’ዩ።
ሓጺር ሞገድ ንደበናን ጋዛዊ ካርቦንን
ሰንጢቚ ክሓልፍ ከሎ፡ ነዊሕ ሞገድ ግን
ከምዚ ንምግባር ተኽእሎ የብሉን።
ብርሃን ጸሓይ (ሓጺር ሞገድ)፡
ደበናታትን ጋዛትን ፈናጢሱ ኣብ መሬት
ምስ ዝወድቕ፡ ነቲ መሬት የርስኖ’ሞ ባዕሉ
ናብ ዋዒ (ነዊሕ ሞገድ) ይልወጥ። ነዊሕ
ሞገድ ካብ መሬት ተላዒሉ (ተንጸባሪቑ)
ንሰማይ ገጹ ክጓዓዝ ምስ ጀመረ፡
ደበናታትን ጋዛትን ይዓግትዎ። ክፈናጥሶም
ስለዘይክእል ድማ፡ ናብ መሬት ይምለስ።
እዚ ዳግማይ ምምላስ’ዚ፡ ነቲ ኣየራዊ
ከባቢ የርስኖ። ጸሓይ፡ ብቐጻሊ ጸርግታት
ናብ መሬት ትልእኽ’ያ። ግን እተላእከ
ጸርግታት ናብ ዓለም ክኣቱ’ምበር፡ ካብኣ

ተንጸባሪቑ ክወጽእ ኣይረአን። ስለዚ፡ ኣብ
ዓለም ዝኣተወ ብርሃን ናብ ዋዒ ተለዊጡ
ክወጽእ (ክምለስ) ብዘይ ምኽኣሉ፡ መሬት
ትረሰን፡ ቀስ እናበለት ከኣ ናብ እቶን
ትልወጥ።
እዚ ተርእዮ’ዚ ኣብ ዕጽውቲ መኪና
የጋጥም’ዩ። ጸርግታት ጸሓይ ብቬትሮ
ይኣቱ’ሞ፡ ናብ ዋዒ ምስ ተለወጠ ብቬትሮ
ክወጽእ ኣይክእልን (ነዊሕ ሞገድ ንቬትሮ
ኣይፍንጥሶን’ዩ)። ስለዚ፡ እታ መኪና ናብ
እቶን ትልወጥ።
ዓለምና ብዙሕ ትክን ጋዛትን ናብ ጠፈር
ተዕርግ ስለዘላ፡ በዚ ናይ ኣየራዊ ምርሳን
ተርእዮ’ዚ እናጐሃረት ትኸየድ ኣላ።
ከምዚ እንተቐጺሉ ከኣ፡ እቲ ኣብ ደቡብን
ሰሜንን ዓለም ተዀሚሩ ዘሎ ደናጉላ
በረድ መኺኹ፡ ነተን ኣብ ገማግም ባሕሪ
ዘለዋ ከተማታት ከጥሕለን ከም ዝኽእል
ተመራመርቲ’ዚ ዓውዲ ወግሐ ጸብሐ
የጠንቅቑ ኣለዉ።

ንኣፍልጦ
ኢጣልያዊ ናይ ፍዚክስ ተመራማሪ
ማርኮኒ፡ ሓንቲ ስልኪ-ኣልቦ መልእኽቲ
እተመሓላልፍ መሳርሒ ብ1901
ዓ.ም ብምምሃዙ ኣብ ታሪኽ ክጥቀስ
ዝነብር ዘሎ ስነ-ፍልጠታዊ እዩ። ማርኮኒ
ንምህዞኡ ኣብ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዓቢ
ውጽኢት ክህልዎ ከም ዝኽእል
ንምእማን ካብ ሃገሩ ዓዲ ጥልያን ናብ
ዓዲ እንግሊዝ ብምኻድ ነዛ ናይ ሎሚ
መራኸቢ ራድዮ ብዓወት ዛዚምዋ።
ብ12 ታሕሳስ 1901 ካብ ዓዲ እንግሊዝ
ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብምስንጣቕ
ናብ ኒው ፋውንድላንድ (ኣመሪካ)
ብስልኪ-ኣልቦ መልእኽቲ ምስ
ኣመሓላለፈ ውጽኢታ ተራእዩ፡ ኣብ
ኣገልግሎት ክትውዕል ክኢላ። ማርኮኒ
ብፊዚክስ ናይ ኖቨል ሽልማት ዝረኸበ
ምሁር’ዩ።

ገለ ካብ
ኣስማተን ዝቐየራ
ከተማታት ዓለም
ከተማታት ኣስማተን ዝቕይራሉ
ምኽንያት ብዙሕ’ኳ እንተዀነ፡ ገለ ካብኡ
ግን ምስ ምእዋጅ ናጽነትን፡ ፖለቲካዊ
ለውጥን ዝመጽእ ክስተት እዩ።
እትጽወዓሉ
ዝነበረ
ስምን
ሓድሽ ስምን
(እትርከብሉ ሃገርን) (ዝተቐየረሉ
ዓ.ምን)
ባታቭያ (ኢንዶኔዥያ) ጃካርታ
(1949)
ክርስትያና (ኖርወይ) ኦስሎ (1924)
ባይዛንትዩም ወይ
ኮንስታንቲኖፕል(ቱርኪ)
ኢስታንቡል(1930)
ለኒንግራድ (ሕብረት ሶቭየት)
ሴንት ፒተርስበርግ - ሩስያ(1991)
ልዮፖልድቪል (ናይ በልጁም ኮንጎ)
ኪንሻሳ - ደ.ሪ. ኮንጎ(1960)
ኒው ኣምስተርዳም( ኣሜሪካ)
ኒው-ዮርክ - ሕ.መ.ኣ (1664)
ሳሊስባሪ (ሮዴሽያ) ሃራረ-ዚምባብወ
(1988)
ሰይጎን (ቬትናም) ሆችሚን ሲቲ
ሳንታ ኢዛቤል (ኢኳቶሪያል ጊኒ)
ማላቦ (1973)
ምንጪ፡- Internet
መም/ ስምኦን ታደሰ

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 27 ዓመት ቁ.244
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ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ
ኣብርሃም ዘርአ

ሲስተር እልልታ ኣብርሃም ትበሃል።
ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዓብያ። ናይ ትምህርቲ
ጉዕዞ ህይወታ እውን ኣብኡ ተኸታቲላ።
ምስ ምምጻእ ናጽነት ኣብ 1991 ብሞያ
ነርስ ተመሪቓ። ቀጺላ ሲስተር እልልታ
ብመወልዳን ነርስ ኣብ ቤት-ትመርቲ ነርስ
ኣስመራ ደጊማ ክትምረቕ በቒዓ።
ድሕሪ’ዚ እውን ኣብ ሓደ ደው ከይበለት፡
ካብ ዳንድ ዩኒቨርሲቲ ብመወልዳን ነርስ
ብዲግሪ ክትመረቕ ክኢላ። ሲስተር እልልታ፡
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ብፍላይ
ኣብ ዞባታት ጋሽ-ባርካ፡ ዓንሰባን ማእከልን
ንኣስታት 27 ዓመታት ከም በዓልቲ ሞያ

“ጥዑይ ሕብረተሰብ ጥዕይቲ ሃገር ይፈጥር”
ኣብ ክፍሊ‘ውን ሞኒተር ስለ ዝነበርኩ
ንመምህረይ ኣስማት ናይ ዝረበሹ ተማሃሮ፡
ዝገበርዎ ነገራት ኣስፊሐ ብደቒቕን
ብዝርዝርን የረክቦ ስለ ዝነበርኩ፡ ተገሪሙ
ክስሕቐኒ እንከሎ ይዝከረኒ። ብተወሳኺ ካብ
መባእታ ኣትሒዘ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝግበር
ዝነበረ ንጥፈታት ድራማን ስነ-ጽሑፍን
ይሳተፍ ስለ ዝነበርኩ፡ እዚ’ውን ብግድኡ
ሓደ ዓቢ ጽልዋ ነይርዎ። እቲ ቀንዲ ግን፡
ንኣቦይን ንመምህረይን ከረድኦም ኢለ
፡ብጽሑፍ ሓሳባተይ ንምግላጽ ዝጽሕፎ
ዝነበርኩ ናይ ሓርኮትኮት ጽሑፋት ኣብ
መወዳእታኡስ ሪእኻ ሓጊዙኒ።

ሲስተር እልልታ ኣብርሃም
መመረቅታ፡ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስናዮም
ቋንቋታት ናብ ካልኦት ኣባላት ሕብረተሰብና ንኽትርጉምዋ ምስ ሓተቱኒ፡ ኣነ‘ውን
ፍቃደኛ ኮይነ። ክትትርጎም ድማ በቂዓ።
ዓቢ ለውጥን ኣስተዋጽኦን ከተምጽእ
ብምኽኣላ ከኣ፡ ካብ ህዝቢ ጽቡቕ ግብረ
መልስን ምትብባዕን ረኺበ። ሳላ እቲ
ዝትወስደ ስጉምቲ ድማ እዘን ኣደታት
ተጠቀምቲ ናይ’ቲ ሓቊፋቶ ዘላ መልእኽቲ
ክኾና ኪኢለን እየን። እዛ መጽሓፍ ኣብ
ነፍስ ወከፍ ገዛ ናራን ኩናማን፡ ከምኡ’ውን
ትግረ ኣትያ ኣላ። ኣዝየ ድማ ተሓጉሰ።
ሽዑ’የ ከኣ ንመጀመርታ እዋን ዘዐግብ
ስራሕ ከም ዝሰራሕኩ ዝተረዳእኩ።

ምስ ስራሕኺ ንምጽሓፍ መዓስ ኢኺ
ተረኻኽብሉ?

መወለዳን ኮይና ብተወፋይነት ከምዝሰርሐት
ሓለፍታን መሳርሕታን ይገልጹ። ሕጂ ድማ፡
ኣብ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና
ትሰርሕ ኣላ።
ሲስተር እልልታ፡ ምስ ሞያኣ ዝተኣሳሰር
ክልተ መጻሕፍቲ እውን ናብ ህዝቢ ዘርጊሓ
ትርከብ። ኣብ ሞያኣን ድርሰታታን ኣትኲርና
ዝገበርናዮ ዕላል ኣሎ - ሰናይ ንባብ።

ካብ መዓስ ኢኺ ጥዕናዊ ጽሑፋት
ክትጽሕፊ ጀሚርኪ?
እቲ ናይ ምጽሓፍ ባህገይን ድልየተይን
ካብ ቀደም’ኳ እንተነበረ፡ ብዕቱብ ኣትኪለ
ክጽሕፈሉ ዝጀመርኩ ግን ፡ኣብ’ዚ ቀረባ
እዋን ካብ 2013ዓ.ም ንደሓር’ዩ። ናብ
ዓውዲ ስነ-ጽሑፍ ከእትወኒ ዝኸኣለ ቀንዲ
ምኽንያት ድማ ፡ብዓብይኡ እቲ ድልየትን
ተውህቦን’ዩ። ድልየት ጥራይ ሃልዩካ
ዘይኮነስ ዝምባለ (ተውህቦ) ክህልወካ ኣለዎ።
ስለ’ዚ ምስ ዘለኒ ዝምባለን ዝሰራሕኩሉ
ድምር ዓመታትን፡ ነብሰ-ጾራት እንታይ
ክገብራ ይግባአን። ስለምንታይ ከ ብጽሑፍ
ዘይመኽረን። ብዝብል ተዳጋጋሚ ናይ
ብርዐይ ጻውዒት ወይ ሓሳባት፡ ስነ- ጽሑፍ
ክጀማምሮ ክኢለ።

ካብ ስድራ-ቤትኪ ዝጸለወኪ ሰብ ነይሩ
ዶ?
ቀንዲ’ኳ ካብ ብንእሽቶኻ ምስኻ
ዝፍጠር ተውህቦ ክህልወካ እንድዩ
ዘለዎ፡ እንተኾነ ግን ንዓይ ዝጸለወኒ ሰብ
ወላድየይ ኣቶ/ኣብርሃም መብራህቱ’ዩ።
ዘይርስዖ ንእሽተይ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡
ናይ ትምህርቲ ይኹን ካልእ ክገዝኦ
ዝደሊ ነገራት ክሓቶ እንከለኹ፡ “ብጽሑፍ
ኣቅርብለይ’” እዩ ዝብለኒ ነይሩ። ካብ ስራሕ
ምሸት ገዛ ምስ ኣተወ ከኣ፡ ብስነ-ስርዓት
ብጽሑፍ የቅርበሉ። ከም ገለ ኢለ እቲ
ሓስባት ይኹን ጽሑፍ ብጽቡቕ እንተዘይ
ጽሕፈዮ፡ “ድገምዮ ኣይተረድኣንን”
ይብለኒ። ሓደ ሓደ ግዜ’ውን፡ ብእንግሊዝን
ብትግርኛን ክጽሕፎ ይሓተኒ ነይሩ። ኣነ
ድማ በቲ ልክዕ ንሱ ዝደልዮ ኣጻሓሕፋን
ኣገባብን ኣማሓይሸ ከረክቦ ይጽዕር።
እንተዘይኮይኑ ብፍጹም ኣይቅበለንን’ዩ።
ዝጠለብክዎ ነገራት ንኽረክብን ንወላድየይ
ንምሕጓስን ድማ፡ ወረቐት ክቐድድን
ክጽሕፍን ይውዕል ነይረ። ብድሕሪ’ዚ
ጽቡቕ ገይረ ምስ ጽሓፍኩሉ ይቕበለኒ።
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ንምንታይ ዕላማ ኢኺ እትጽሕፊ?
እቲ ቀንዲ ዕላማ ብዓቢኡ፡ ድሕነት
ኣደን ህጻንን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ‘ዩ።
ከም በዓልቲ ሞያ ከኣ ንነዊሕ ዓመታት
ዝሰራሕኩሉ ስለዝኾነ፡ ብሰንኪ ድሩት
ኣፍልጦ ኣብ ሕርስን ጥንስን፡ ድሕሪ
ሕርስን፡ ኣብ ኣደን ዕሸልን ክስዕብ
ንዝኽእል ጸገማት ብቐሊሉ ብኸመይ
ይከላኸላኦ፡ ከረድአን ብምባል ካብ ዝብል
ሓሳብ‘የ ጽሕፈዮ።

“ክንክን ጥዕና” ቀዳመይቲ ድርሰትኪ
እያ። መዓስ ጽሕፍክያ? ብዛዕባ እንታይ
ዘተኰረትያ ኸ?
ናይ መጀመርታ መጽሓፈይ ኣብ
2013ዓ.ም ዝተደርሰት’ያ። “ክንክን ጥዕና”
ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን ፡ ድሕሪ ሕርስን
ትብል’ያ። ብቀንዱ ከኣ ኣብ ጥዕና ነብሰጾራት ዘተኮረት እያ። ናይ ነብሰ-ጾር ጥራይ
ዘይኮነ፡ ቅድሚ ነብሰ-ጾር ምዃና ሓንቲ ጓል
ኣንስተይቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ብወለዳ
ክግበረላ ዘለዎ እትሕብር’ያ። ብሓፈሻ ግን፡
ሓንቲ ኣደ ዝዓበየ ናይ ፍርያምነት ኩነታት
እትውሕስ ኣካል ስለዝኾነት፡ ኣብ ሕርስን
ጥንስን ከምኡ ከኣ ድሕሪ ሕርስን፡ ከመይ
ገይራ ውሑስን ጥዑይን ዕሸል፡ ክትገላገል
ከም እትኽእል እትገልጽ መጽሓፍ’ያ።
ምኽንያቱ ብጥዕናኣ ውሕስቲ ዝኾነት
ኣደ፡ ጥዑይ ዕሸል፡ ስድራ-ቤት፡ ሕብረተሰብ፡ ጥዕይቲ ሃገር ስለ እትፈጥር። ካብ’ዚ
ብምብጋስ ዝያዳ ናብ’ዚ ንጥዕና ጠቃሚ
ዝኾነ ኩርናዕ ከተኩር መሪጸ ።

“ክንክን ጥዕና” ብዝተፋላልዩ ቋንቋታት
ሃገርና ተተርጒማ ኣላ። እቲ ዕላማ
ንምንታይ’ዩ ነይሩ?
እዛ መጽሓፍ ብስለስተ ቋንቋታት’ያ
ተተርጉማ። ብትግረ፡ ናራ፡ ኩናማ። ናብ’ቲ
ዝድለ ሕብረተ-ሰብና ድማ በጽሓ ኣላ። እቲ
ጽቡቕ ነገር ሓደ ስራሕ ምስ ሰራሕካዮ
ውጽኢቱ ስለ እትርእዮ ደስ ዘብል’ዩ።
ሓቂ ይሓይሽ እዛ መጽሓፍ ብትግርኛ
ድኣምበር ብኻልእ ቋንቋ ክትርጉማየ ዝብል
ሓሳብ ኣይነበረንን። ኣብ ቦታ መመርቅታ’ዛ
መጽሓፍ፡ ካብ ሰለስተኡ ብሄራት ዝተሳተፉ
ጸሓፍቲ ነይሮም ። ነዛ መጽሓፍ ድሕሪ
ምንባብ’ውን፡
ኣገዳሲት
መጽሓፍ
ምዃና ስለ ዝተረድኡ፡ ኣብ ጽባሕ እቲ

ግዜ ስኢነ ክብል ኣይደልን’የ። ልክዕ’ዩ
ስራሕ ኣሎ፡ ኣደ ስለዝኾንኩ ቈልዑ
ምዕባይ ኣሎ፡ ማሕበራዊ ሂወት ኣሎ።
ነዚ ኩሉ እናሰላሰልኩ ግን፡ ግዜ ስኢነ
ኣይፈልጥን’የ። ብኸምኡ ተዓንቂጸ’ውን
ከመኽኒ ኣይደልንየ። መብዝሕቲኡ እዋን፡
ብስሩዕ ካብ ሰዓት 11ክሳብ 2 ናይ ለይቲ
ኣብ ዘሎ ሰዓታት ይጽሕፍ። ክሳብ ሕጂ ከኣ
ብኸምኡ’የ ዝኸይድ ዘለኹ።

ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ “ፍርያምነት
ብመደብ“ ዘርእስታ ሓዳስ ካልአይቲ
መጽሓፍ ጽሕፍኪ ኣለኺ፡፡ ትሕዝቶ’ዛ
መጽሓፍ እንታይ’ዩ?
መቀጸልታ ናይ’ታ “ክንክን ጥዕና”
እትብል ቀዳመይቲ መጽሓፈይ’ያ።
ስለምንታይ
መቀጸልታ፡ ሓንቲ ኣደ
ውሑስ ዝኾነ ጥንስን ሕርስን፡ ድሕሪ
ሕርስን ክኾነላ እንተድኣ ኮይኑ፡ ድሕሪ
ሕርሳ’ውን ብመደብ ክትወልድ ኣለዋ።
ፍርያምነት ብመደብ ክንብል ከለና፡
ብመደብ ምውላድ ድኣ እምበር ምቁጣብ
ስድራ’ውን ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብመደብ
ክንብል እንከለና ብባህርያዊ ወይ ዘመናዊ
ኣገባብ ክኸውን ይኽእል’ዩ። ብዝደለየቶ
ኣራሓሒቃ ክትወልድ ትኽእል’ያ። ሓንቲ
ኣደ ድሕሪ ሕርሳ እንተዋሓደ፡ ክሳብ ክልተ
ዓመት ከተዕርፍ ኣለዋ። እዚ ማለት ከኣ፡
ኩነታት ኣካላታ ድሕሪ ሕርሳ ናብ’ቲ
ንቡር ንኽምለስ ግዜ ስለዘድልዮ። እቲ
ህጻን ንባዕሉ’ውን ግቡእ ጸባ ጡብ ኣደ
እናተመገበ ብክንክንን ፍቅርን ክዓቢ
ስለዘለዎ። ስለ’ዚ ውሑስ ጥዕና ኣደን ህጻንን
ክንብል እንተኾይና፡ ድሕሪ ሕርሲ‘ውን
ብመደብ ክትወልድ ክትፈልጥ ኣለዋ።
ብመደብ ክትወልድ እንተድኣ ኮይና
እንታይ የድልያ እንተኢልና ከኣ፡ ኣፍልጦ
የድልያ። ብኸመይ መንገዲ። እንታይ

ክትገብር ኣለዋ፡፡ ናበይ ክትከይድ ኣለዋ፡፡
እንታይ ዓይነት ነገራት እያ’ኸ ክትጥቀም
ዘለዋ፡፡ ንዝብል ነጥብታት ብምልዓል
ኣፍልጦን ንቅሓትን ኣደታት ንኸበርኽ
ዝጸሓፍኩዋ መጽሓፍ’ያ።

እንተኾነ ግን ክትበጽሖ ዝደለኻ ዕላማ
ስለዝገድሰካ ክትጎዓዝ ኣለካ። ንሕብረተሰብ ጠቃሚ ነገር ከተበርክት እንከለኻ ከኣ
ዓስብኻ ንሱ ይኸውን ። መጽሓፈይ ናብ
ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ምስ ተተርጎመት
መሕተሚ ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ፡፡ ግን ንጥዕና
ስለዝኾነ፡ ከም ውሕጅ ተሰጊሩ።

እዛ መጽሓፍ ነየናይ ደረጃ ዕድመ
ዝወከለት’ያ?

ሕራይ ሲስተር ብሓፈሻ ብልጫታት
እዘን መጽሓፍቲ እንታይ’ዩ ትብሊ?

ብመሰረቱ እዛ መጽሓፍ ነቲ ኣብ
ፍርያምነት ዘሎ ኣካል ዝወከለት’ያ።
ብፍላይ ነቶም ኣብ እዋን ፍርያምነት
ካብ 15 ክሳብ 45 ደረጃ ዕድመ ዝርከቡ፡
ንሰብ ሓዳር ብዘይ ኣፋላላይ ንክልተኡ
ጾታ ብማዕረ ዝወከለት’ያ። ምኽንያቱ
ሕቶ ፍርያምነት ወይ ውሑስ ስድራቤት ብዘይ ወዲ ተባዕታይ (መጻምድቲ)
ትርጉም ስለዘይህልዎ ። ብማዕረ ነቶም
ኣብ ናይ ወሊድ ግዜ ዘለው ተጻመድቲ
፡ እሂን ምሂን ተባሃሂሎም ኣፍልጦኦም
ብምዕባይ ብመደብ ንኽወልዱ እትሕግዝ
ንእሽቶይ መወከሲት’ያ። ብመደብ ማለት
ምቁጽጻር ፍርያምነት ዘይኮነስ ፡ ሓደ
ሰብ ክንዲ ዝደለዮ (ዝወጠኖ) ምውላድ
ማለት’ዩ። ድሕነት ኣደን ህጻንን ኣውሒሱ፡
፡ ዝኾነ ሰብ ከም ናቱ ዓቕሚ ክወልድ
ይኽእል’ዩ ። እንተኾነ ግን ብዕላማን
መደብን ክኸውን ኣለዎ። ብውሑስን
ብመደብን ምውላድ ከኣ፡ ንሃገርን ህዝብን
ኣዝዩ ኣርባሒ ስለዝኾነ።

ቀንዲ ዕላማ’ዘን ክልተ መጽሓፍቲ፡
ንትምህርቲ ዝተዳለዋ እየን። መወዳእታኡ
ሕብረተ-ሰብ ከመይ ገይሩ ኣፍልጥኡ
ከብርኽን ከዐብን ከም ዝኽእል ዝዓለማ
እየን። ብኣጣቃላሊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ
ጥዑይ ውላድ ተጋላጊላ ጥዕይቲ ስድራ፡
ሕብረተ-ሰብን ሃገርን ክትሃንጽ እንተድኣ
ኮይና ፡ ንመን ክትሓትት ኣለዋ፡፡ እንታይ
ክትፈልጥ ኣለዋ፡፡ እንታይ ክትገብር ኣለዋ።
ብዛዕባ ኩነታታ ኣጥዕያ ንምፍላጥ ዝሕግዛ
መጻሓፍቲ እየን። ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት
ሰኣን ኣፍልጦ ብዙሕ ነገራት ስለዝጎድል፡፡
ስለ’ዚ ብስነ-ፍልጠት ዝተደገፈ ብዛዕባ ጥዕና
ንዛረብ እንተድኣ ሃሊና፡ ኣብ ዓለም ከኣ፡ ከም
ጥዑይ ሂወት ምውናን ዝዓቢ ነገር ስለዘየለ፡
ዓቢ ረብሓታት ክህልወን ግድነት’ዩ።

ሰኣን ኣፍልጦ ከጋጥም ዝኽእል
ጸገማት እንታይ’ዩ?
ኣዝዩ ብዙሕ ጸገማት’ዩ ዘጋጥም። እቲ
ዝውለድ ህጻን ብፍቅርን፡ ዝደለዮ ነገራት
እናረኸበ ብግቡእን ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ።
ስለ’ዚ ኢና’ኮ ዝያዳ ትምህርትን ንቕሓትን
ንምድላብ ፡ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ናይ ጥዕና
መጽሓፍ ነቲ ሕብረተ-ሰብ ክንቅርበሉ
ንፍትን ዘለና።

በዓል ቤትኪ’ውን ዶ/ር እዩ። ኣብ
ድርሰታትኪ ተራኡ ከመይ’ዩ?
ሓደ ሰብ ንዘንቀሎ ሓሳብ ኣብ ግብሪ
ክትርጉሞን ክሰርሓሉን እንተድኣ ኮይኑ፡
ምትብባዕን ደገፍን ካብ’ቲ ንስራሕካ ነዳዲ
ኮይኑ ዘቀላጥፍ ነገር’ዩ ። ንእትሰርሖ ስራሕ
በይነይ‘የ ሰሪሐዮ ክትብል ብመሰረቱ
ጌጋ’ዩ። በዓል ቤተይ ከኣ፡ ዋላ’ኳ ብስራሕ
ጽሙድ እንተኾነ፡ ተራኡ ኣዝዩ ዓቢ’ዩ።
በዓል-ቤተይ ጥራይ ዘይኮነ ከኣ፡ ደቀይን
ስድራይን፡ ብዙሓት ናይ ጥዕና ኪኢላታት
መሳርሕተይ’ውን፡ ሞተር ስርሐይ’ዮም
ክብለካ ይኽእል።

ጉዳይ ማሕተም ከመይ ነበረ?
ጉዳይ ሕትመት እቲ ዝዓበየ ጸገም’ዩ።

ካብ ደቕኺ ነዚ ናትኪ ኣሰር ዝሓዘ
ኣሎ ‘ዶ?
እወ ኣለውኒ። ብፍላይ እቲ ወዲ ኣሰረይ
እናተኸተለ‘ዩ ዝኸይድ። ተማሃራይ ጁንየር
ስለዘሎ ግና ናብኡ ከይዝምብል ስለ ዝፈርሕ
ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ጥራይ’የ ክጽሕፍ
ዘፍቅደሉ። ኣዝዩ ንእሽቶይ ስለዝኾነ፡ ኣብ
ትምህርቱ ክጸቅጥ’የ ዝመኽሮ። እምበር
ብድላዩ ባዕሉ ስለዝጽሕፍ ሓንቲ ድርሰት
ኣብ መዳእ ይርከብ።

መወከሲኺ እንታይ’ዩ?
እቲ ዝዓበየ ናተይ መወከሲ ተመክሮ’ዩ።
ብካልኣይ ከኣ ኢንተርነተን ዝተፋላለዩ ናይ
ጥዕና መጽሓፍቲ፡ ከምኡ‘ውን ድምር ናይ
ዓበይቲ ኪኢላታት (ስፐሻሊስት) ኣብ ጥንስን
ሕርስን ካልኦትን መወከሲየይ እዮ።

ኣብ መወዳእታ ከተማሓላልፍዮ
እትድልዪ መልእኽቲ ?
ቀዳማይ እቲ ህዝቢ ናይ ምንባብ ክእለቱ
ከዐቢ ኣለዎ። ንዝተቀረቡ ናይ ጥዕና
መጽሓፍትን መጐሳጎሲታት ብግቡእ
ክጥቀመሉ ኣለዎ። ብካልኣይ ድማ፡
ኣብ’ዚ ሞያ ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ ጥዕና
ብዙሕ ክጻሕፍሉ ዝኽእሉ ነገራት ስለዘሎ
ካልኦት’ውን ብርዖም ክስሕሉ ይላቦ።

የቐንየልና በሊ?
ኣነ እምበር ክብረት ይሃበለይ።

ሓዳስ
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እንታይከ ኣሎ ሓድሽ?

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ቀይሕባሕሪ
ናይ ዓወት ጉዕዞኣ ቀጺላ
ሻምፒዮና ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’ ኵዕሶ
እግሪ ዞባ ማእከል ትማሊ ሰንበት ብክልተ
ግጥማት ኣብ ዝቐጸለሉ፡ ኩባንያ ሰምበል
ምስ ኣልታሕሪር 2ብ2 ክፈላለያ እንከለዋ
ቀይሕባሕሪ ድማ ንሰገን ኮንስራክሽን 2ብ1
ብምስዓር ናይ ዓወት ጉዕዞኣ ኣውሒሳ፣
ፈላሚ ጸወታ ናይቲ ዕለት ካብ ሰዓት
2፡00 ጀሚረን ዘካየዳ፡ ብ13 ማዕረ ነጥቢ
ሒዘን ናብ ሜዳ ዝወረዳ ኩባንያ ሰምበልን
ኣልታሕሪርን እየን፣ ኣብ ቀዳማይ
እብረ ጸወታ ኣልታሕሪር ዝያዳ ፈተነ
ተካይድ እኳ እንተነበረት ሸቶ ከተቑጽር
ኣይከኣለትን፣ ክልቲአን ጋንታታት ድማ
ብዘይ ሸቶ ናብ ዕረፍቲ ኣምርሓ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ሰምበል መጥቃዕቲ
ኣብ ዘካየደትሉ ህሞት፡ ቅላዕ መቕጻዕቲ
ረኺባ፥ ኣብ መበል 49 ደቒቕ ቢንያም
ገብረእግዚኣብሄር ዝቐልዓን ኣብ ሰኪዔት
ኣልታሕሪር
ዝተቐመጠትን
ኵዕሶ
ንሰምበል 1ብ0 መሪሕነት ሓትሓዘት፣
ኣልታሕሪር ኣብ መበል 60 ደቒቕ
ብመገዲ ቴድሮስ ብርሃነ ሸቶ ብምምዝጋባ
ተመዓራረየት፣ ኣብ መበል 79 ደቒቕ
ቢንያም ግርማይ ካልኣይቲ ሸቶ
ብምምዝጋብ ንሰምበል ዳግማይ መሪሕነት
ከትሕዛ እኳ ክንዮ ሰለስተ ደቒቕ ክኸይድ
ኣይከኣለን - ኣልታሕሪር ብመገዲ ሄኖክ
መሓሪ ብምምዕርራያ፣ ጸወታ ድማ 2ብ2
ተፈጺሙ፣
ኣብ ካልኣይ ግጥም፡ ምስ ሰገን
ኮንስትራክሽን ዝገጠመት ቀይሕባሕሪ፡
ኣብ ታሽዓይ ደቒቕ እያ ብመገዲ ሙባርኽ
ከሊፋ ብዘመዝገበታ ሸቶ 1ብ0 መሪሕነት
ክትሕዝ ዝኸኣለት፣ ቀይሕባሕሪ ጸወታ
ክዛዘም ሰለስተ ደቒቕ ምስ ተረፎ ሙባርኽ
ብማናይ ክንፊ ሒዝዋ ዝመጸ’ሞ ዝፈተና
ብተኻላኸቲ ሰገን ወጺኣ እንተነበረት ሻም
ፍስሃየ ተቐቢሉ ዘመዝገባ ሸቶ ቀይሕ
ባሕሪ 2ብ0 ክትመርሕ ኣኽኣላ፣ እታ ሸቶ
ንሻም መበል 11 ሸቶኡ ናይዚ ዓመተ
ስፖርት ኮይና ድማ ተመጊባትሉ ኣላ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ሰገን ንልዳት ቀይሕባሕሪ
ክትኩሕኩሕ ኣብ ዝጀመረትሉ፡ ኣብ
መበል 48 ደቒቕ ሜሮን ኣለምሰገድ
ብየማናይ ክንፊ ቀሊዑ ቀይሕ ባሕሪ
ኣብዚዓመት እዚ ንፈለማ ግዜ ዘውረደቶ
ሓላዊ ልዳታ ሃኒባል ግርማይ ክቆጻጸራ
ዘይክኣለ ሸቶ ኣመዝገበት፣
ኣብ መበል 79 ደቒቕ ንተኻላኻሊኣ
ጴጥሮስ ትኩእ ብኽልተ ብጫ ብቐይሕ
ዝኸሰረት ሰገን ንዝተረፈ ግዚኣ ብጎደሎ
ተጻወትቲ ክትቅጽል እያ ተገዲዳ፣
ኣብ መበል 82 ደቒቕ ሻም ፍስሃየ ካብ
ሙባርክ ከሊፋ ንዝመጸቶ ኵዕሶ ብርእሱ
ዝሃረማ ልዕሊ ወርወር ክትወጽእ እንከላ
ኣብ 86 ደቒቕ ውን ሞባርኽ ዝሃረማ
ወርወር ሃሪማ ዝወጸት ነበረት፣
ብወገን እታ ብቁጽሪ ተጻወትቲ
ዝተበለጸት ሰገን እውን ኣብ መበል 88
ደቒቕ ስምኦን ኣሰፋው ዝፈተና ወርወር
ተንኪፋ ንስክላ ዝወጸት ከምኡ ድማ
ተቐይሩ ዝኣተወ ዓሊ ሱሌማን ኣብ
ውዱእ ደቓይቕ ዘካየደን ክልተ ፈተነታት
ተጠቀስቲ ነይረን፣
ግጥም ሻምፕዮና ሱፐር ዲቪዥን፡
ጽባሕ ሓሙስ ካብ ፍርቂ መዓልቲ
ጀሚሩ ገዛባንዳ ምስ ኣስመራ ቢራ፥
ኣርባዕተ ኣስመራ ምስ ደንደን ከምኡ
ድማ ቲራቮሎ ምስ ኣዱሊስ ብዘካይዳኦ
ግጥም ክቕጽል እዩ፣
** ** **

ናይ ኣርባዕተ መድረኻት ዕምሪ ዝነበሮ
ውድድር ብሽክለታ ዙር ዞባ ማእከል፡
ብሰንበት ብኣንጸባራቒ ዓወት ክለብ ኣስቤኮ
ተፈጺሙ፣
ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስቤኮ ዮውሃንስ
ወልደሩፋኤል ነታ ዝዓበየት ሽልማት
ውድድር ብሽክለታ ብጫ ማልያ ክውንን
እንከሎ፡ ወዲ ጋንታኡ ሄኖክ ምሉእ ብርሃን
ብነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ወሲዱ፣ ኣቐዲሙ
ንጉስ ዓቐብ ምዃኑ ዘረጋገጸ ካልእ ኣባል
ኣስቤኮ ቢንያም ግርማይ ጻዕዳ ቀይሕ
ዝነጠብጣባ ማልያ ብምውሳድ ንክለቡ
መሊሱ ክኹልዕ እንከሎ፡ ብጋንታ ከኣ
ክለቦም ኣስቤኮ ናይ 44 ካልኢት ንኤሪተል

ኣስቤኮ ኣይተኻእለትን!
‘ክፉት ጸወታ’ ኤሪተል፡ ንተዓዘብቲ መሲጡ
ብምንጻፍ ተዓዊታ፣
ትማሊ ሰንበት ካብ ከባቢ ሜዳ ባሕቲ
መስከረም - ሞኖፖልዮ ዝተሰርዐ ናይ 120
ኪሎ ሜተር ውድድር፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ
ተዓዘብቲ ማሚቑ እዩ ተሰላሲሉ፣ ፕሮፈሽናል
ተቐዳዳማይ መኽሰብ ደበሳይ ኣብ ዝተፈላለዩ
ዙርያታት ዘካየዶ መጥቃዕቲን ናይ ምስሓብ
ዕዮን፡ ከምኡ ድማ ክለብ ኤሪተል ዝተኸተለቶ
ክፉት ናይ ኣጸዋውታ ሜላ ንሓያለ ተዓዘብቲ
ክቓኒን ናብ ስምዒት ከእትዉን ክኢሉ እዩ፣

ብፍላይ፡ ሻምፕዮን ዞባ ማእከል ዘመንፈስ
ሰለሙን ብሽክለታ ኣባላሽዩ ኣብ ዝተረፈሉን
ንወሰንቲ ኣባላታ ንድሕሪ ብምምላስ ስሒባ
ናብ መራሒት ጉጅለ ዝጸንበረትሉን ከምኡ
ድማ እቲ ሻምፕዮን ዝኾነ ንመራሒት
ጉጅለ ኣርኪቡ ኣብ መወዳእታ ብዘካየዶ
ቅጽበታዊ ውድድር ዝተዓወተሉን፡ እቲ
ዝዓበየ ንስምዒት ተዓዘብቲ ዘገንፈለ ፍጻመ
ነበረ፣
** ** **

ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ክንዮ
ርብዒ ፍጻመ . . .?!
“ንሃገራዊት ጋንታ ኣይቮሪኮስት ምዕላም
ኣብ ዝጀመርኩሉ፡ ንዲደር ድሮግባ ሓንቲ
ሓሳብ ወስ ኣበልኩሉ፣ ‘ብሉጻት ተጻወትቲ
ስለዘለዉና ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ፍርቂ
ፍጻመን ኪንዮኡን ክንስጉም ንኽእል ኢና’ ምስ
በልክዎ፡ ሓጺር ምላሽ ሃበኒ፣ ‘ኣይኽእልን ኢና’
ዝብል” ክብል እዩ ሽወደናዊ ኣሰልጣኒ ሰቨን
ጎራን ኤሪክሰን ብዛዕባ ሃገራውያን ጋንታታት
ኣፍሪቃ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ዘለዎ
ርእይቶ ዝፍልም፣ ትማሊ ምስ ቢቢሲ ቃለ
መሕትት ዘካየደ ኤሪክሰን፡ ንቃላት ድሮግባ
ካብቲ እዋን’ቲ ብደቂቕ ከምዘስተንተኖን፡
ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ካብ ዘለወን ሕጽረት
ድማ ሓደ ምዃኑን እዩ ደምዲሙ - ውዳበ!
ቅድሚኡ ኮኾብ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ
ዓለምና ፔለ እውን፡ ኣብ ጉዳይ ጋንታታት
ኣፍሪቃ ገደብ ግዜ ኣቐሚጡ ነይሩ፣
‘ድሕሪ 2000፡ ኣፍሪቃውያን ጋንታታት፡
ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ጸብለል ክብላ
እየን” ዝብል፣ ኣብ 1994፡ ናይጀርያ ንከም
‘ኣርጀንቲናን ማራዶናን’ ጸብለል ብምባለን
ከም ጆርጅ ዊያን ጀይ ጀይ ኦካቻን ድማ
ኣብ ኤውሮጳ ከም ኮኾብ ሰሜን ክደምቁ
ብምኽኣሎም ትንቢት ፔለ እናተቓረበ ዝመጸ
መሲሉ ነበረ፣ እንተኾነ፡ ሃገራውያን ጋንታታት
ኣፍሪቃ ኣሽንኳይ ዋንጫ ዓለም ከልዕላ፡ ኣብ
ፍርቂ ፍጻመ ክበጽሓ እውን ጋዶ ኮይንወን
ድሮ 18 ዓመታት ኣቑጺረን ኣለዋ፣
ብብዝሒ ህዝቢ ካብ ዓለም ካልኣይቲ
እትስራዕ ኣፍሪቃ፡ ኣብዚ ክልተ መዓልታት
ጥራይ ተሪፍዎ ኣብ ዘሎ ውድድር ዋንጫ
ዓለም ብምስሪ፡ ሞሮኮ፡ ናይጀርያ፡ ሰኔጋልን
ቱኒዝያን ተወኪላ ትርከብ፣ ሓያለ ተንተንቲ፡
እዘን ጋንታታት ሒዘናኦም ብዘለዋ ስሙያት
ተጻወትቲ ኪንዮ ርብዒ ፍጻመ ናይ ምብጻሕ
ተኽእሎ ከምዘለወን እኳ እንተተሰማምዑ፡
ሕጂ እውን ወኒ ኣፍሪቃውያን ተጻወትቲ
ኣብ ማልያ ሃገራዊት ጋንታኦም ንምዕቃን
ከምዝጽገሙ እዮም ዘረድኡ፣ ብተወሳኺ፡ ናይ
ቅድም ተኸላኻሊ ካሜሩን - ላውረን፡ ደረጃ
ሃገራውያን ጋንታታት ኣፍሪቃ ትሕቲ ብሉጻት
ጋንታታት ዓለም ብምህላዉ ነቲ ናይ ፍርቂ
ፍጻመ ሸቶ ናይ ምውቅዖም ተኽእሎ ፍርቂ
ፍርቂ ምዃኑ ይሕብር፣ ካብዘን ሓሙሽተ
ናብ ሩስያ ዝበጽሓ ጋንታታት ሓንቲ እውን
ምስ ብሉጻት 20 ሃገራውያን ጋንታታት ዓለም
(ብመዐየሪ ፊፋ ዝወሃብ ደረጃ ምዃኑ እዩ)
ክትስራዕ ብዘይምኽኣላ፡ ደረጃ ኵዕሶ እግሪ

ኣህጉር ኣፍሪቃ ‘ኣንቆልቊሉ ኣሎ’ ናብ ዝብል
መደምደምታ ከምዘብጽሖ ክልተ ግዜ ዋንጫ
ኣፍሊቃ ዘልዓለ ላውረን ወሲኹ ይገልጽ፣
ምስ ናይጀርያ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም
2010ን 2014ን ዝተጻወተ ናይ ቅድም ኣጥቃዒ
ክለባት ዌስት ብሮም፡ ካርዲፍን ስቶክን ፒተር
ኦደሚንጕ፡ ሃገራት ሰሜንን ምዕራብን ኣፍሪቃ
ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018 ምብጽሐን
ዝርግሐ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ኣብ ኣህጉር
ኣፍሪቃ ገና ምህላዉ ከም ነጥቢ ብምልዓል
ምስ ላውረን ተመሳሳሊ ሓሳብ ይህብ፣
ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 1994 ናይጀርያ
ንዘርኣየቶ ብቕዓት ምርኩስ ዝገበሩ መንእሰያት
ተጻወትቲ ንከም ብራዚልን ኣርጀንቲናን ኣብ
ውድድር ኦሎምፒክ 1996 ረቲዖም ወርቂ
መዳልያ ምውሳዶም ዝዘከረ ኦደሚንጕ፡
ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ፡ ንቕዲ ኵዕሶ እግሪ
ኤውሮጳ ብምስዓበን፡ ካብቲ ሓሙሽተ ኮታ
ንሰለስተ ክሕዛኦ ምኽኣለን ብምግላጽ ዝተረፈ
መኣዝን ኣፍሪቃ ድማ ካብቲ ኣብ ኣካላዊ
ብቕዓት ጥራይ ዘተኮረ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ክወጻ ይምዕድ፣ ምስሪ ድሕሪ 28 ዓመታት
ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ምምላሳ ከምኡ
ድማ ሞሮኮ ድሕሪ 20 ዓመት ናብ ሩስያ
ናይ ምጉዓዛ ምስጢር እዚ ምዃኑ ንዘንቀሎ
ነጥቢ ይድርዕ፣ ሓያለ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ
ተጻወትተን ኣብ ኣካዳሚ ክለባት ኤውሮጳ
ብምስልጣኖም ጸወታ ናይ ምንባብ ዓቕሞም
ልዑል ምዃኑ ዝሓበረ ኦደሚንጕ፡ ሞሮኮ
ካብ 23 ተጻወትታ እቶም 17 ኣብ ኤውሮጳ
ብዝተወለዱ ተጻወትቲ ተወኪላ ናብዚ
ውድድር ትኣቱ ከምዘላ ኣረዲኡ፣
እቲ ካልእ ኣብ ኣፍሪቃውያን ተጻወትቲ
ዝረአ ‘መንሽሮ’፡ ኣብ እዋን ውድድር ሞቕሽሽ
ብምሕታት ንውድድር ከም ጅሆ ናይ ምሓዝ
ተርእዮ እዩ፣ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም
2014፡ ሃገራውያን ጋንታታት ካሜሩን፡ ጋናን
ናይጀርያን ንሃገሮም ሞቕሽሽ ዝሓተቱሉ
ፍጻመ ኣርእስቲ መራኸቢ ብዙሃን ምንባሩ
ኣይርሳዕን፣ 3 ሚልዮን ዶላር ሞቕሽሽ
ብፍልይቲ ነፋሪት ዝተሰደደሎም ተጻወትቲ
ጋና ካብ ልምምድ ድሕሪ ምብኳሮም
ዝተመልሱሉ ፍጻመ ብቐረባ ይዝከር፣
ተጻወትቲ ካሜሩን ዝሓተትዎ ሞቕሽሽ
ከይተወሃቦም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምዘይከዱ
ምሕንጋዶምን ደንጉዮም ናብቲ ውድድር
ምጽንባሮምን ይዝከር፣
ናይጀርያ፡ ነዚ ጉዳይ’ዚ ንምፍታሕ፡ ድሮ

ምስ ተጻወትታ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018
ንጹር ስምምዕ ከቲማ ኣላ - ዝኽፈሎም ገንዘብ
ብንጹር ብምቕማጥ፣
ካብ ጸወታ ምሕንጋድ፡ ዋላ’ኳ ኣብ
ኣፍሪቃውያን ተጻወትቲ ጥራይ ዝረአ
እንተዘይኮነ፡ (ቅድሚ ሸሞንተ ዓመታት፡
ተጻወትቲ ፈረንሳ፡ ወዲ ጋንታኦም ኒኮላስ
ኣኔልካ ምስ ራይሞንድ ዶመኒክ ብምጉርፋጡ
ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ክባረር የብሉን
ብዝብል ምሕንጋዶም ይዝከር) ብተደጋጋሚ
ብኣፍሪቃውያን ተጻወትቲ ምክያዱ ግና
ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ከይስጉሙ ካብ
ዝዓንቀጸ ነጥቢ ብቐዳምነት ይስራዕ፣
ብመንጽሩ፡ ገለ ፈደረሽናት ኵዕሶ እግሪ
ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ንጋንታኦም ምቹእ ባይታ
ክፈጥሩ ከምዘይከኣሉ፡ ኤሪክሰን ይውስኽ፣
ንሱ፡ ንኣይቮሪኮስት ሒዙ ኣንጻር ስዊዘርላንድ
ግጥም ምሕዝነት ንምክያድ ኣስታት ሓደ
ሰዓት ክሳብ ዝተርፎ፡ እታ ጋንታ ምሉእ ዕጥቂ
ከምዘይነበራ ከም ኣብነት ይገልጽ፣ ተጻወትቲ
ጫማኦም ከናድዩን ዝኣኽሎም ማልያታት
ክዕቅኑን ከይተዛተዪ ናብ ጸወታ ንዝኣተዉሉ
ግጥማት ምሕዝነት ንመዳለዊ ዋንጫ ዓለም
ይዝከር፣
ህቡብ ሪፖርተር ኵዕሶ እግሪ ቢቢሲ
ጆን ኔልስተን፡ ኣፍሪቃያን ኣሰልጠንቲ ነተን
ሃገራውያን ጋንታታት ዘይምእላዮም እውን
ከም ነጥቢ የልዕል፣ ንሱ፡ ካብ 44 ተሳተፍቲ
ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም
(ብድምር ምዃኑ እዩ) እተን 30 ጋንታታት
ብወጻእተኛታት ከምዝተዓለማ ንድሕሪት
ምልስ ብምባል ስታትስቲክሳዊ ጸብጻቡ
የቕርብ፣ ሸውዓተ ግዜ ኣብ ውድድር ዋንጫ
ዓለም ዝተሳተፈት ካሜሩን፡ ኣርባዕተ ግዜ
ብፈረንሳውያን ዓለምቲ፡ ክልተ ግዜ ብጀርመን
ሓንሳብ ድማ ብሩስያዊ ኣላዪ ኣብ ውድድር
ዋንጫ ዓለም ተሳቲፋ፣ ሎሚ ዓመት እውን፡
ምስሪ፡ ሞሮኮን ናይጀርያን፡ ንኣርጀንቲናዊ፡
ፈረንሳዊን ጀርመናዊን ዓላሚ ብተኸታታሊ
ሒዘን ናብ ሩስያ ተጓዒዘን ኣለዋ፣ ዘይደቂ
ሃገር ኣሰልጠንቲ ንህርመት ልቢ ሒዞሞም
ንዘለዉ ተጻወትቲ (ብፍላይ ኣብ ሃገራዊት
ጋንታታት) ክሰምዑ ከምዝጽገሙ ዝሓበረ
ኒለስተን፡ ሰኔጋል ኣብ 2002 ንኣልዩ ሲሰ
ምስ ቆጸረት ንዘመዝገበቶ ገስጋስን ቱኒዝያ
ንነቢል ማዓሎል መዝነት ምስስሃበት ናብ
ውድድር ዋንጫ ዓለም ንዝተመልሰትሉ ጉዕዞ
ይዝክር፣

+ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ዌልስ - ክሪስ
ኮልማን ንቻይናዊት ክለብ ሂበይ ቻይና
ፎርቱን ክዕልም ተሰማምዑ፣ እዚ ወዲ
48 ዓመት ኣሰልጣኒ፡ ዝሓለፈ ወርሒ
ሚያዝያ ካብ ክለብ ሳንደርላንድ ድሕሪ
ምውጻኡ ብዘይ ስራሕ ምጽንሑ ይንገር፣
ምስ ሳንደርላድ ኣብ ዘካየዶ 29 ጸወታታት
ሓሙሽተ ዓወት ጥራይ ዘመዝገበ ኮልማን፡
ንዌልስ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ዩሮ
2016 ከብጽሓ ክኢሉ ነይሩ እዩ፣ ኮልማን
ኣብዚ ሓድሽ ናይ ምዕላም ስርሑ ንዣቬር
ማሸራኖ ንዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ክዕልም
ምዃኑ ይፍለጥ፣
+ ግርሃም ፖተር ሓድሽ ኣሰልጣኒ
ክለብ ስዋንሲ ኮይኑ፣ እዚ ንሰለስተ
ዓመታት ንስዋንሲ ክዕልም ዝተሰማምዐ
ኣሰልጣኒ፡ ኣቐዲሙ ንሽወደናዊት ክለብ
ኦስተርሳንድ ክዕልም ምጽንሑ ይንገር፣
+ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ምሕዝነት ሃገራውያን ጋንታታት፡
ብራዚል ንኦስትርያ 3ብ0 ስዒራታ፣
ጋብሪኤል ሂሰስ ኣብ መበል 36 ደቒቕ
ንብራዚል መሪሕነት ከትሕዛ እንከሎ፡
ነይማርን ካውቲንዮን ከኣ ኣብ መበል
63 ከምኡ ድማ 69 ደቓይቕ ንብራዚል
3ብ0 ክትዕወት ንዘኽኣላኣ ሸቶታት
ኣመዝጊቦም፣ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት
መጉዳእቲ ዝገጠሞ ነይማር፡ ብቕድሚ
ትማሊ ንመጀምርታ ግዚኡ ምስ ቀዳሞት
11 ተጻወትቲ ብምጅማሩ ንሓያለ
ብራዚላውያን ተስፋ ሂቡ፣ እቲ ዓወት፡
ብራዚል ካብ ሰነ 2017 ጀሚራ ንዝሓዘቶ
ናይ ዘይተሰዓርነት ጉዕዞ ክትዕቅብ
ኣኽኢልዋ ይርከብ፣ ብዘይካ’ዚ፡ ኣሰልጣኒ
ቲተ ኣብ ሰነ 2016 መዝነት ድሕሪ ምርካቡ
ኣብ ዝተኻየደ 21 ጸወታታት መበል 16
ተኸታታሊ ዓወት ኮይኑ ተመዝጊቡ
ኣሎ፣ ሓሙሽተ ግዜ ሻምፕዮን ዓለም
ዝኾነት ብራዚል፡ ኣብ ምድብ ሓሙሽተ
ምስ ስዊዘርላንድ፡ ኮስታሪካን ሰርብያን
ተመዲባ ኣላ፣ 17 ሰነ ኣንጻር ስዊዘርላንድ
ብእተካይዶ ግጥም ከኣ ናይ ውድድር
ዋንጫ ዓለም 2018 ጉዕዞኣ ክትፍልም
እያ፣
+ ናይ ቅድም ሓለቓ ጋንታ ክለብ
ኣርሰናል፡ ፓትሪክ ቬይራ፡ ኣሰልጣኒ ክለብ
ኒስ ናይ ፈረንሳ ኮይኑ፣ እዚ ናይ ቅድም
ኣከፋፋሊ ክለባት ማንቸስተር ሲቲ፡ ኢንተር
ሚላንን ጁቬንቱስን፡ ንቦታ ኣርሰን ቨንገር
ኣብ ኣርሰናል ክሽፍን ግምት ሓያለ ሰባት
እኳ እንተነበረ፡ ኣርሰናል ንኡናይ ኤምረ
ብምቑጻራ ኣንፈቱ ናብ ኒስ ክገብር
ምግዳዱ መራኸቢ ብዙሃን የረድኣ፣
ኣብ 2003/’04 ኣርሰናል ክብረወሰን
ብዝሓዘ ናይ ዘይተሰዓርነት ጉዕዞ ስማ ኣብ
ዝኾልዓትሉ፡ ኣባላ ምንባሩን ዓቢ እጃም
ድማ ምብርካቱን ይዝከር፣ ንሳልሳይ
ዓመተ ስፖርት ንክለብ ኒውዮርክ ሲቲ
ክዕልም ዝጸንሐ ቬይራ፡ ኣብ 2011 እዩ
(ወዲ 35 ዓመት ነይሩ) ካብ ጸወታ ኵዕሶ
እግሪ ተፋንዩ፣ ኣብ ጥሪ 2016 እግሩ ኣብ
ኒውዮርክ ድሕሪ ምንባሩ ኣብ ዘካየደን
91 ጸወታታት 40 ግዜ ክዕወት እንከሎ፡
23 ግዜ ከኣ ማዕረ ተፈላልዩ፣ ኣብ 28
ጸወታታት ስዕረት ዘመዝገበ እዚ ፈረንሳዊ
ኣሰልጣኒ፡ ኣብ ኒውዮርክ ጽቡቕ ናይ
ምዕላም ግዜ ከምዘሕለፈ ይግለጽ፣ ኒስ፡
ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ሊግ 1
ፈረንሳ ሻሙናይ ተርታ ሒዛ ውድድራ
ምፍጻማ ይፍለጥ፣ ምስ ሃገራዊት ጋንታ
ፈረንሳ 107 ጸወታታት ዘካየደ ቬይራ፡
ዋንጫ ዓለም 1998 ከምኡ ድማ ጽዋእ
ዩሮ 2000 ምልዓሉ ይዝከር፣
+ ስቶክ ሲቲ፡ ንክአፋፋሊ ኢተቦ ብ7.2
ሚልዮን ዩሮ ንሓሙሽተ ዓመታት
ምፍራማ ኣፍሊጣ፣ እዚ ወዲ 22 ዓመት
ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሃገራዊት ጋንታ
ናይጀርያ ንውድድር ዋንጫ ዓለም 2018
ኣብ ምቅርራብ ይርከብ፣ ዝሓለፈ ዓመተ
ስፖርት ምስ ላስ ፓልማስ ብልቓሕ
ዝተጻወት ኢተቦ፡ ምስ ናይጀርያ 14
ጸወታታት ምክያዱ ይሕበር፣

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ

12 ሰነ 2018 - ገጽ 10

ን5/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ
ኤል

ኣማኑ
ት
ነ
- እም ን
ሰ
ደ
ም ታ ድያ ስልጣ
ሄ
ል
ሊ
ቤተ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
መሓመድሓጎስ ሳልሕ ድራር ምባል ተሪፉ፡ መሓመድ
ሳልሕ ድራር ተባሂሉ ይተኣረመለይ ሰለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/6/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ
ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ማእከለ ዘርኣይ ሰለሞን ወኪል
ራህዋ ዘሚኪኤል፡ ተኸሳሲ ኣማኑኤል ተኽለብርሃንን ዘሎ
ናይ ገንዘብ ጉዳይ፡ ተኸሳሲ ተጸዊዑ ን28/6/18 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ
ዘየለወሉ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።
ወ/ሮ ፍረወይኑ ተኽለ ዓንደሚካኤል፡ ስም ኣቡኣ
ንወላዲተይ ፍቃዱ ገብረእግዚኣብሄር ምባል ተሪፉ፡
ፍቃዱ ተወልደብርሃን ዘርኡ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/6/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲ ወረ/ነፍ ሃብቶም መለስ ገብረምድህን ት/ዕድመ
መርሃዊ ሃብቶም መለስ ሞግዚት ኣደኡ ወ/ሮ ብርኽቲ
ሓደራ፡ ተኸሰስቲ 1. ወ/ሮ ወይኒ ኣብርሃም በርሀ 2.ወረ/
ነፍ ሃብቶም መለስ ገብረመድህን ተተካእቲ ደቁ 2.1
ወ/ት ልዋም ሃብቶም መለስ 2.2 ወ/ት ንያት ሃብቶም
መለስ 2.3 ማዕድን ሓበን ሃብቶም መለስ 2.4 ዮሃና
ሃብቶም መለስ 2.5 ት/ዕድመ ዳናይት ሃብቶም መለስ
ሞግዚት ኣደኣ ወይኒ ኣብርሃም ኩሎም ነበርቲ ጀርመን
ሰለዝኾኑ፡ ንጹር ኣድራሻ ሰለዘይብሎም፣ ተጸዊዖም
ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል፡ ን29/6/18 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
2ይ መጋባኣያ ቁ.35 ይቕረብ። እንተዘይቀሪብኩም
ጉዳይኩም ኣብ ዘየለኽምሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮምዊ ቤት ፍርዲ
ዕዳጋሓሙስ
ወ/ሮ ለምለም እልያስ ኪዳነ፡ ጓለይ ሰላማዊት
ቃልኣብ ተስፋዝጊ ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን5/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ኣበይቶ

ወ/ሮ ንግስቲ ወልደሚካኤል፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ
ብርሃነ የውሃንስ ዘካርያስ ሰለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ሰለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን26/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሰላዕ ዳዕሮ
ኣቶ መንግስትኣብ ገብረስላሴ ደበሳይ፡ ኣቦይ
ገብረስላሴ ደበሳይ ኣረይ ሰለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 2
ህልዋት ኣሕዋተይ፡ 2 መወቲ፡ 5 ተተካእቲ ደቆምን
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን4/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ኣቶ ገብረሚካኤል ምናስ እኩት፡ ብስመይን
ብስም ነፍ/ሄር ባሻይ ይሳቅ ኣርኣያ ዘሚኪኤልን
ኣብ ባንክ ኣባይትን ንግድ ኤርትራ ጨንፈር ከረን
ብቁ.ሕሳብ 4183,6 ዝተመዝገበ ዘሎ መጠን ገንዘብ፡
በይነይ ኣንቀሳቒሰ ናብ ስመይ
ከመሓላልፎ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን28/6/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይኮይኑ ጉዳይ
ክረአን ክውሰንን እዩ።

ኮማዊ ቤት
ፍርዲ
ከባቢ 01-06
ከረን
ኣቶ
ፍጹም
ኣርኣያ
ገብረማርያም፡ ወላዲና ኣርኣያ
ገብረማርያም ከምኡ’ውን ኣደና
ሂወት ግርማይ ሰቋርን ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ኣብ
ቀዋሚ ኮነ ተንቃሳቓሲ ንብረት
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡

ከሳሲት ወ/ሮ ሄለን ተስፉ ኪዳነ
ምስ ተኸሳሲ በዓል-ቤተይ ኪሮስ
ክፍላይ ገብረኣምላኽ ሕጋውያን
ሰብ ቃልኪዳን ኢና። እንተኾነ
እዚ በዓል ቤተይ ካብዚ ሃገር ምስ
ወጸ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ዝኾነ ርክብ
የብሉን ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን10/7/18
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ድባርዋ
ግርማይጽዮን
ተስፋሚካኤል
ሃብተጋብር፡ ወድና መንግስትኣብ
ግርማጽዮን
ተስፋሚካኤል
ስለዝተሰውአ፡ ውላድ ስለዘይብሉ
ኣነ ምስ ኣደኡ ወ/ሮ ገነት ነጋሽ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን6/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወሃቢት
ውህብቶ
ወ/ሮ
ለተሃይማኖት ተኽለማርያም ገብረ፡
ንጓል ሓፍተይ ወ/ሮ እዝግሃርያ
መብራህቱ እልፋይ ኣብ ድባርዋ
ብስመይ ዝተዋሃብክዎ ጤሳ መሬት፡
9 ክፍሊ ገዛ፡ ምስ 2 ተሓጋገዝቲ
ኣነ ውላድ ስለዘይብለይ፡ ዝኣክል
ገንዘብ ስለዝሰደደት፡ ብኸምዚ

ክረምታዊ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ
ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣልያንስ ፍራንሰዝ

- ኣብ ዓለም ኣስታት 800 ቤት ትምህርቲ ኣልያንስ ፍራንሰዝ ኣለዋ። ካብዚአን ሓንቲ ማእከል ኣብያተ
ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኣስመራ ትርከብ።
- ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ካብ ጀመርቲ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ዘማልእ ኮይኑ፡ ዓለምለኻዊ ዲፕሎማ
ዘውሕስ ምዃኑ ከነበስር ንፈቱ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ቁ.ስ 122605/115270
ኣድራሻና፦ ጎድኒ ቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ ጥቓ ዓሮባና ሬስቶራንት እዩ።

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ት

ዓቢ ምጉዳል ዋጋ
ብምኽንያት በዓል ዒድ ኣልፈጥር፡ ካብ ዕለት 08/06/2018 ክሳብ
30/06/2018 ዝጸንሕ፡ ኣብ ፍርያትና ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና
ነበስር!!
ፍርያትና እንሸጠሉ ቦታ፡
ኣብ ኣስመራ፦
1. ኣብ ድኳን ትካልና ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ
2. ኣብ ቀጽሪ ትካልና ጎደና ባዳ 746 ቁጽሪ 7/9 ፊት ኤክስፖ
ሆቴል
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጁራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቓ ዕዳጋ
ሃየ ዝዕድል ተጠቐምሉ! ብዓይነት ፍርያትና፥ ምቑሉል ኣገልግሎትናን
ርትዓዊ ዋጋን ክትዓግቡ ኢኹም!

ርሑስ በዓል ዒድ ኣልፈጥር!!
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

ስለዝተሰርሐ፡ ኣነ ንተቐባሊት ውህብቶ እዝግሃርያ
መብራህቱ እልፋይ ኣብ ቅድሚ መሰኻኽር ከም
ዝሃብክዋ ይተኣወጀለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን4/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ሰገነይቲ
ኣቶ ጉዑሽ ምራጭ ኣብርሃን ወ/ሮ
ንግስቲ ወልደስላሴ ተስፋሚካኤልን
ወለድና
ነፍ/ወልደስላሴ
ተስፋሚካኤልን ወ/ሮ ኣምለሰት ደሱ
ተስፋማርያምን ብዕለት 18/10/2005
ኣብ ቅድሚ ብቑዓት መሰኻኽር ኣብ
ከተማ ሰገነይቲ ዞን 01፡ ፕሎት 25፡
ፓርሰል G ዝርከብ ስፍሓት መሬት
250 ት/ሜተር ዝኾነ ገዛ፡ ብህያብ
ከም ዝሃቡኒ ዝፍለጥ እዩ። እንተኾነ
ግን እዚ ህያብ ድሕሪ ምግባሮም
ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም። ስለዚ
እዚ ዝተገብረ ህያብ ዝቃወም ከይህሉ
ተጸዊዑ
ክጸድቀለይ
ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/6/18 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ወ/ሮ ገነት ጸሃየ ገብረማርያም፡
ኣቦይ ወ/ሮ መዓሾ ገብረማርያም
ስለዝሞተት፡ ውላድ ይኹን ሓዳር
ስለዘይብላ፡ ኣነ ምስ 15 ቤተሰበይ
ወረስቲ
ምዃንና
ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/7/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ
ዓንደብርሃን
ኣስመሮም
ልጃም ምስ ተኸሳሲት ወ/ሮ ኪሮስ
ለምለም ገብረማርያም ኣብ 1984
ዓ/ም ተመርዒና 4 ቆልዑ ወሊድና።
እንተኾነ ግን እዛ ተኸሳሲት ኣብዚ
ሃገር ስለዘየላ፡ ኣድራሽኣ ኣበይ ምዃኑ
ስለዘይፍለጥ፡ ተጸዊዓ ን6/7/18 ኣብ
ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ትቕረብ።

እንተዘይቀሪብክን ኣብ ዘየለኽናሉ ጉዳይ ክረአ ምዃኑ
ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ተራእምኒ
ወ/ሮ ማህሌት ገረኽርስቶስ መላኺ፡ በዓል-ቤተይ
ኣቶ የማነ በርሀ ትካቦ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 10 ደቁ ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/6/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከሽዓት
ኣቶ ተስፋስላሰ ምስግናን ወ/ሮ ንግስቲ ተማኑን
ወድና ብሃበሎም ተስፋስላሰ ምስግና ስለዝተሰውአ፡
ንሕና ወለዱ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/6/18 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ደብረ
1.ኣቶ ኣርኣያ ወልዳይ ገብረእዝግኣብሄር 2.ወ/ሮ
ለተንኪኤል ገብረንጉስ፡ ወድና ኣቶ ሰመረ ኣርኣያ
ወልዳይ ስለዝሞተ፡ በዓልቲ ቤት ወይ ውላድ
ስለዘይብሉ፡ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብ ወድና ንሕና
ወለዱ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/7/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ቤት ገብርኤል
ወ/ሮ ለተኺዳን ገብረኺዳን ገብረመድህን ምስ
ተጸዋዒ ኣቶ ኣራም ገብረሂወት ኣባይ ብሃገር ባህልን
ልምድን ተመርዒና 1 ቆልዓ ወሊድና። እንተኾነ
ግን ኣብ 1996 ዓ/ም ካብዚ ሃገር ምስ ወጸ ክሳብ
ሕጂ ኣበይ ከምዘሎ ደሃዩ ስለዘይብለይ፡ ስለዚ ናይ
ፍትሕ ውሳነ ክወሃበኒ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን21/6/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ
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U.S. Embassy Asmara

VACANCY ANNOUNCEMENT
Announcement Number: Asmara-2018-10
Position Title:		
Registered Nurse
Opening Period:		
June 11, 2018 – July 11, 2018
Series/Grade: 		
LE-510-9 (FSN-9)
		
Duration Appointment:
Indefinite
subject
to
successful
completion of probationary period
Summary: The U.S. Mission in Asmara, Eritrea is seeking eligible and
qualified applicants for the position of Registered Nurse.
The work schedule for this position is:
Full Time (40 hours per
week)
Supervisory Position: No
Duties: The incumbent serves as the post’s nurse with responsibilities
that include the medical care of Mission employees and eligible
family members under MED approved clinical guidelines, as well as
maintenance and inventory of all medical equipment and supplies,
implementation of a robust vaccination program, administration of
group and individual health education programs, and medical emergency
contingency planning for the Mission. The incumbent will work in
the Health Unit under the clinical supervision of the Regional Medical
Officer (RMO) and administrative supervision of the Management
Officer.
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Qualification Requirements
EDUCATION: Degree (RN Level) in Nursing or Diploma/Certificate
equivalent from an accredited School of Nursing. Must possess and
maintain a valid nursing license or a current unrestricted Registered
Nursing license from the host nation, country of origin, or the U.S.
EXPERIENCE: A minimum of 2 years of post-qualification work as
a professional nurse is required.
LANGUAGE: Level III (Good Working Knowledge) Reading/
Writing/Speaking English is required. Level IV (Fluent) Reading/
Writing Speaking Tigrinya is required. (This may be tested.)
SKILLS AND ABILITIES:
The position requires strong interpersonal skills and a client-oriented
disposition capable of dealing with a complexity of interactive
challenges in difficult and emotional situations.
Must maintain current knowledge of local and regional medical services
that can provide care for all acuity levels, including vetted specialists
and hospitals.
Must be able to perform basic word processing on computer.
Qualifications: All applicants under consideration will be required to
pass medical and security certifications.
How to Apply: Applicants must submit a Universal Application for
Employment (DS-174) and Supplemental Narrative Form, which are
available on our website at https://er.usembassy.gov/embassy/jobs/
To apply for this position, applicants should submit the documents
listed below to
Human Resources Office
Mailing Address: U.S. Embassy, P.O. Box 211		
E-mail Address: HR_Asmara@state.gov. Please indicate the position
title in the subject line.
Required Documents: Please provide the required documentation
listed below with your application:
• DS-174
• Supplemental Narrative Form
• Proof of Education
• Proof of nursing license
• Proof of release from National Service
For further information: the complete vacancy announcement and
position description listing all of the duties, responsibilities, required
qualifications, etc. may be obtained by contacting the Human Resources
office or by vising our website at https://er.usembassy.gov/embassy/
jobs/

Vacancy Announcement
Asmara International Community School
AICS is currently accepting applications for the following position.
Teacher Librarian
Successful candidates Should have:
• A degree in Library Science(please do not apply if you do not have
a degree in library science)
• Tasks: A. Setup and manage library management system.
B. Lead student research program.
C. Make the library the heart and head of the
secondary school.
D. Update and maintain a digital library.
• Minimum 2 years teaching experience preferably in an international
setting
• Excellent English skills
• Present clearance paper from current/last employer.
• Certificate of completion of or exemption from national service.
• Police clearance paper.
Send CV with contact information and references by postal mail to:
AICS, P.O. Box 4941, Asmara.
The deadline is June 18, 2018. ONLY Applicants who meet or
exceed these requirements should apply: successful applicants will be
notified by June 19, 2018.
No telephone call or appointment please.

ምልክታ
ኣቶ ተስፋልደት በረኸት በርሀ ዝተብሃልኩ፡ ብስም ወላዲተይ ነ/ሄሪት ስላስ ገብሩ
ወልደማርያም ዝተመዝገበ፡ ኣብ ዓዲ ሰጉዶ ብሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን
መለለይ መሬት 0571 ሎት 9 ፓርሰል E ተመዝጊቡ ዝተወሃባ ምስክር ወረቐት
ምርሒት መሬት ጤሳ ዋና ሰነድ ስለዝጠፍኣኒ፡ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ዋና ሰነድ
ክወሃበኒ ክሓትት ስለዝደለኹ፣ ዝረኸበ ወይ ድማ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ ዝብል
እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናብ ሚኒ/መ/ማ/ኣከ/ክፍሊ መሬት ናይ መአገዲ
ትእዛዝ ከቕርብ። እንተዘይቀሪቡ ግና ኦርጂናል ሰነድ ክወሃበኒ ክሓትት ከምዝኾንኩ
እሕብር።
ኣቶ ተስፋልደት በረኸት በርሀ
ወኪል ኣቶ ተመስገን በየነ

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.244

ኤርትራ

12 ሰነ 2018 - ገጽ 12

ዮርዳኖስ ናይ 2.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ
መብጽዓ ተኣትዩላ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ዲ.ሪ.ኮንጎ - ክሱስ ገበናት ኲናት
ናጻ ተባሂሉ

ኣብ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ
ብዝተፈጸመ ገበናት ቅትለትን ጾታዊ
ዓመጽን ተኸሲሱ ናብ ኣህጉራዊ
መጋባእያ ዝቐረበ ምክትል ፕረዚደንት
ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ነበር
ዠን ፒየር በምባ፡ ናጻ ከም እተባህለ
ተሓቢሩ።
ንኽስታት ናይቲ በዓል ስልጣን ነበር
ከጻሪ ዝጸንሐ ኣብ ከተማ ሄግ ዝመደበሩ
ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት፡ እቲ ኣዛዚ
በቶም “ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ወተሃደራት
ናይ ዝተፈጸመ ገበናት ተሓታቲ ክኸውን
ኣይክእልን እዩ” ክብል ወሲኑ።
ፒየር ቤምባ፡ ኣቐዲሙ በቲ ዝተፈጸመ
ገበናት ገበነኛ ተባሂሉ ኣብ ሰነ 2016
ን18 ዓመት ክእሰር ተፈሪድዎ ምንባሩ
ይጥቀስ። እንተዀነ ብዘቕረቦ ናይ
ይግባይ ጥርዓን፡ ክስታቱ ዳግማይ ተራእዩ
ናጻ ከም እተባህለ ተፈሊጡ ኣሎ።
እቲ በዓል ስልጣን ነበር፡ ንገበናዊ
ተግባራት ናይቶም ብእኡ ዝምርሑ

ወተሃደራት ዲ.ሪ.ኮንጎ ደው ከብል ምሉእ
ስልጣን ከም ዝነበሮ ዝጠቕሱ ምንጭታት
ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ብቤት ፍርዲ
ንዝተዋህበ ውሳነ ተቓዊሞሞ ኣለዉ።
እቲ ቤት ፍርዲ፡ ወተሃደራት ዲ.ሪ.ኮንጎ
ንሰፊሕ ክፋል ሪፓብሊክ ማእከላይ
ኣፍሪቃ ተቘጻጺሮሙሉ ኣብ ዝነበሩ
እዋን ኣብ ልዕሊ በርጌስ ዜጋታት’ታ ሃገር
ጭካነ ዝመልኦ ቅትለትን ኣልማማ ጾታዊ
ዓመጽን ዝርከብዎ ሓያሎ ገበናት ከም
ዝፈጸሙ’ኳ እንተረጋገጸ፡ እቲ ኣዛዚ ነበር
ግን በቲ ገበናት ተሓታቲ ከም ዘይኰነ
ምውሳኑ ንሓያሎ ወገናት ኣቘጢዑ ከም
ዘሎ ተፈሊጡ።
መንግስቲ ዲ.ሪ.ኮንጎ ብወገኑ እቲ
ሓሙሽተ ዓመት ዝወሰደ መስርሕ
ፍርዲ ኣማስያኡ ምዝዛሙ ከም ዘሐጐሶ
ብምግላጽ እቲ በዓል ስልጣን ነበር ናብ
ሃገሩ ተመሊሱ ክኣቱ ከም ዘፍቅደሉ
ኣረዲኡ።

ተወሳኺ
ኣብ 1983 ኣሃዱታቱ
ራሕሪሑ ዝጠፍአ ኣመሪካዊ
መኮንን ድሕሪ 35 ዓመታት
ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ተረኺቡ።
ካፒተን ዊልያም ሃዋርድ ህዩገስ
እዩ ዝበሃል። ኣባል ሓይሊ
ኣየር ኣመሪካ እዩ ነይሩ። ሓደ
መዓልቲ ግን ብዘይ ዝዀነ
ሓበሬታ ካብ መዓስከሩ ምስ
ወጽአ ከይተመልሰ’ዩ ተሪፉ።
መዓልታት ብኣዋርሕ፤ ኣዋርሕ
ድማ ብዓመታት ተተኪኡ።
ተደልዩ ምስ ተቐብጸ ድማ
ስሙ ኣብ ዝርዝር ተደለይቲ
ሰፊሩ። ሓደ ካብቶም ሸውዓተ
ቀንዲ ተደለይቲ ሓይሊ ኣየር ኣመሪካ ኰይኑ።
እቲ ካፒተን ኣብ ካልኦት ሃገራት ተሓቢኡ ክህሉ ከም ዝኽእል ተገሚቱ
ነይሩ። እንተዀነ ድሕሪ’ዚ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኣመሪካ እዩ ጸኒሑ።
ብኻልእ ስምን መንነትን እናተንቀሳቐሰ ካብ ኣሃዱኡ ብዙሕ ከይረሓቐ ኣብ ዞባ
ኒው መክሲኮ - ኣመሪካ ብሰላም ክነብር ከም ዝጸንሐ ንብዙሓት ኣገሪሙ። እቲ
ኣማስያኡ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ መኮንን ሓይሊ ኣየር ኣመሪካ፡ ኣብ ኣሃዱኡ ኣብ
ዝነበረሉ ግዜ ጭንቀት ስለዘማዕበለ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዶ ኣረዲኡ።
ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ዳሉል

ሃገራት ወሽመጥ ንዮርዳኖስ ናይ
2.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ክህባኣ ከም
እተመባጽዓ ኣልጀዚራ ሓቢሩ።
ነቲ ልዑል መጠን ሓገዝ ክህባ
ተመባጺዐን ዘለዋ ስዑዲ ዓረብ፡ ክወይትን
ኢማራት ዓረብን፡ እቲ ሓገዝ ብዝተፈላለየ
መልክዕ ንዮርዳኖስ ክወሃባ ከም ዝጅምር
ኣፍሊጠን።
ሃገራት ወሽመጥ፡ ኣብ ዮርዳኖስ ተላዒሉ
ንዘሎ ሓያል ናዕቢ ንምህዳእ ብዝብል እየን
ነዚ ገዚፍ ሓገዝ ከም ዝምጥዋ ዝገልጻ
ዘለዋ።
ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ጎደናታት
ከተማ ኣማን፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት
ዝቚጸሩ ዜጋታት ዮርዳኖስ፡ ብመንግስቲ
ንዝተኣታተወ ወሰኽ ግብሪን ክብሪ
መነባብሮን ብምቅዋም ተቓውሞታት
ከስምዑ ከም ዝተራእዩ ይፍለጥ።
ብሃገራት ወሽመጥ ዝወሃብ ሓገዛት፡
ኣብ ካዝና ማእከላይ ባንክ’ታ ሃገር ዝኣቱ

ከም ዝወረደን ብሚኒስተር ትምህርቲ’ታ
ሃገር ከም እተተከአን እኳ እንተተገልጸ፡
እቲ ተቓውሞ ገና ይቕጽል ምህላዉ
ምንጭታት’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
ዮርዳኖስ ብዘይካ’ቲ ካብ ሃገራት ኤውሮጳ
ትረኽቦ ልዑል ሓገዝ፡ ካብ ኣመሪካ ጥራይ
ዓመታዊ ናይ ሓደ ቢልዮን ዶላር ሓገዝ
ከም ዝምጠወላ ሰነዳት የመልክቱ።

ወተሃደራዊ ልምምድ እስራኤል
ንሶርያ የስግእ
እስራኤል ኣብ ዶብ ሶርያ ሃንደበታዊ
ወተሃደራዊ ልምምድ ብምክያዳ ኣብቲ
ከባቢ ሓድሽ ወጥሪ ከይክሰት ስግኣት
ኣለዓዒሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ።
መርበብ ሓበሬታ ኣልጀዚራ፡
እስራኤል ኣብቲ ካብ ሶርያ ዝመንዘዐቶ
ጎቦታት ጎላን ብዝሒ ዘለወን ታንክታትን
ድሩዓት
መካይንን
ዝሳተፋኦ
ወተሃደራዊ ልምምድ ተካይድ ኣላ።
ኣብቲ ንሓያሎ መዓልታት ዝቕጽል
ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምድ፡ ድምጺ
ከቢድ ብረትን ነተጉትን ከም እተሰምዐ
ምንጭታት’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።
እስራኤል ኣብ ዝዘርገሐቶ ሓበሬታ፡
ኣብቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣባላት
ዕቚር ሰራዊት እስራኤል ይሳተፉ
ከም ዘለዉን፡ እቲ ልምምድ ሰራዊታ
ኣብቲ ዞባ ክፍጠር ንዝኽእል ግጭት
ተዳልዩሉ ንኽጸንሕ ዝዓለመ ምዃኑን
ኣረዲኣ።
እስራኤል ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊ
ሶርያ ተደጋጋሚ ደብዳብ ነፈርቲ ከም

ዘካየደት ይፍለጥ። እስራኤል ኣብ ሶርያ
ተካይዶ ደብዳብ ነፈርቲ፡ ዕላማኡ ነታ
ኣብ ሶርያ ዓስኪራ ከም ዘላ እትገልጻ
ኢራን ንምጥቃዕ ምዃኑ’ያ ትገልጽ።
እቲ ኩነታት እናኸፍአ እንተመጺኡ
ድማ ሰራዊት እስራኤል ብመሬት ናብ
ሶርያ ከይምርሽ ዘስግእ ምዃኑ ጸብጻባት
ይገልጹ።
እስራኤል ህላወ ሰራዊት ኢራን
ኣብ ሶርያ ክሳብ ዘየብቀዐ፡ ተካይዶ ዘላ

መጥቃዕቲ ደው ከም ዘይተብሎ እያ
ደጋጊማ ትገልጽ።
ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንያሚን
ናታንያሁ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ
ኣብ ዘካየዶ ዑደት፡ ውዕል ኑክሌር
ኢራን እታ ሃገር ኑክሌሳዊ ኣጽዋር
ንኸይተማዕብል ዝኽልክል ብዘይምዃኑ
እተን ሃገራት ክስርዛኦ ከም ዝጸወዐን
እንተዀነ እወታዊ ምላሽ ክረክብ ከም
ዘይከኣለን ጸብጻባት የመልክቱ።

“ሰሜን ኮርያ ኑክሌሳዊ ኣጽዋራ ከተዕኑ ኢና
ንጽበያ”ማይክ ፓምፕዮ
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ማይክ
ፓምፕዮ፡ “ካብ ርክብ መራሕቲ ኣመሪካን
ሰሜን ኮርያን እንጽበዮ ውጽኢት፡ ምዕናው
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ጥራይ እዩ”
ብምባል እንኮ ጠለብ ሃገሩ ሓውሲ ደሴት
ኮርያ ካብ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ናጻ ክኸውን
ዝብል ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ማይክ ፓምፕዮ ኣቐዲሙ ምስ መራሒ
ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ተራኺቡ
ከም ዝዘተየ ኣይርሳዕን።
ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝወጸ ውጥን፡
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕን
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡንን
ሎሚ(12 ሰነ) ኣብ ሲንጋፖር ብኣካል
ክራኸቡን፡ ንሰላም ዝደፍእ ኣገዳሲ ስምምዓት
ክኽትሙን ትጽቢት ኣሎ። ብመሰረት እቲ
ውጥን፡ ርክብ መራሕቲ ኣመሪካን ሰሜን

ኮርያን ብዘይካ ተርጐምቲ ካልኦት ኣካላት
ዘይሳተፉሉ ሓጺርን ብሕቱውን እዩ።
ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ዝዘርገሖ
መግለጺ፡ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን ኣቐዲሙ
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ኰይኑ፡ እታ ሃገር ንዘጋጠማ ሕጽረት
ባጀት ኣብ ምሽፋን፡ ካብ ባንክ ዓለም
ንዘለዋ ዕዳ ኣብ ምኽፋልን ኣብ ናይ
ምዕባለ ፕሮጀክታትን ክውዕል ምዃኑ
እዮ ዝግለጽ።
ነቲ ኣብ ዮርዳኖስ ዝተለዓዓለ ናዕቢ
ንምህዳእ ቀዳማይ ሚኒስተር’ታ ሃገር
ሃኒ ኣል ሙልኪ ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ
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ዝተኻየደ ዝርርብ ልዕሊ ትጽቢት ዝዀነ
ምዕባለታት ከም እተንጸባረቐሉ ኣረዲኡ።
ኣቐዲማ ሰሜን ኮርያ ተበግሶ
ብምውሳድ፡ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር እትፍትነሉ
ነቑጣ ከም ዝዓጸወቶ ይፍለጥ።
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