መበል 26 ዓመት ቁ. 167			
ገጽ 3
“ሰናይ ተበግሶ ንባህላዊ
ምልውዋጥ ኤርትራን
ቻይናን’ዩ”

ገጽ 5
ካብ ዓድዕለ ክሳብ ባጽዕ

ሰሉስ 14 መጋቢት 2017 		
ገጽ 6
ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 7
ጸሓይ እንተተኸወለት
ከዋኽብቲ ክወጽኡ. . .

ገጽ 9
‘ኦስማ’ ዋዕላኡ ዛዚሙ

ዋዕላ ውድብ ወተሃደራዊ ስፖርት ኣህጉር ኣፍሪቃ ተዛዚሙ

ስ/ ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ብዓርቢ 11 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስማራ ፓላስ ዝተኸፍተ ሓምሻይ
ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ወተሃደራዊ
ስፖርት ኣህጉር ኣፍሪቃ (OSMA) ትማሊ 13 መጋቢት ተዛዚሙ።
ኣብ’ዚ ዋና ጸሓፊ ናይ’ቲ ውድብ
ድጀንዶላ ፕየር፡ ከምኡ’ውን ካብ ልዕሊ 22
ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ ልዕሊ 50 ላዕለዎት
ወተሃደራውያን መኰንናት ዝርከብዎም
ወከልቲ ክሳተፍዎ ዝቐነዩ ዋዕላ፡ ኮሎነል
ካብረ ደቪድ ፕረዚደንት ናይቲ ውድብ
ኮይኑ ከገልግል ክምረጽ እንከሎ፡ ኤርትራ
እትርከበን 18 ሃገራት ድማ ኣባላት ፈጻሚ
ቦርድ ኮይነን።

ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት
ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ
ወልደዮውሃንስ ኣብ ዘስመዖ መዛዘሚ ቃል፡
ካብ’ዚ ዋዕላ፡ ንምዕባለ ወተሃደራዊ ስፖርት
ኣፍሪቃ ዘደንፍዕን ዘማዕብልን ፍረ ተረኺቡ
ክኸውን ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ብምጥቃስ፡
ተመኲሮ ኤርትራ ኣብ’ቲ ዓውዲ
ዝተገልጸሉን ሓቀኛ ምስላ ዝጐልሓሉን
ኣጋጣሚ ምንባሩ ገሊጹ።
ሓድሽ ፕረዚደንት ናይቲ ውድብ
ኮሎኔል ካብረ ደቪድ ድማ፡ እቲ ዋዕላ
ዕዉት ንክኸውን መንግስቲ ኤርትራን
ኣካየድቲ ኣካላትን ንዘርኣይዎ ምትሕብባር
ብምምስጋን፡ ዕላማታት ናይ’ቲ ውድብ

ንምዕዋት፡ ምስ ኣባል ሃገራት ብሓፈሻ ምስ ኣባላት ፈጻሚ ቦርድ ድማ ብፍላይ
ብውህደት ከምዝሰርሕ ኣረጋጊጹ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ መራሕቲ ናይ’ቲ
ውድብ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ፡
ወተሃደራዊ ስፖርት፡ ሰላምን ውህደትን
ኣብ ምስፋንን ባህላዊ ምልውዋጥ ኣብ
ምድንፋዕን ኣገዳሲ ተራ ስለዘለዎ፡
ሃገራት ብውህደት ክሰርሓ ከምዝግባእ
ኣስሚሮምሉ።
ኮሎኔል ካብረ ደቪድ፡ ዕላማ’ቲ ውድብ፡
ኣብ መንጎ ኣባላት ሰራዊት ብዝካየድ
ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ሕውነት፡ ውህደትን
ሓባራዊ ርድኢትን ብምፍጣር፡ ኣብ ኣህጉር

ሻምብቆ - ቀጻልነት ኣብ መኣዲ
ትምህርቲ ክረጋገጽ ይሕተት
ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ፡ ኣብ ዝተፈላለየ
ከባቢታት ኣብያተ-ትምህርቲ ተኸፊተን
ብዙሓት ዜጋታት ተጠቀምቲ ኮይኖም’ኳ
እንተለዉ፡ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ማዕረ’ቲ
ተዋዲዱ ዘሎ ዕድል ብዘይምዃኑ ዝተወሃሃደ
ጻዕሪ ክካየድ ጻውዒት ቀሪቡ።
ኩነታት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ
ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ሓላፊ
ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር
ተስፋሚካኤል ኣርኣያ፡ ቊጽሪ ተመሃሮ
ብሓፈሻ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ፡
ምስ’ቲ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት
ስለዘይመጣጠን፡ ወለዲ ንደቆም ከምህሩን
ክከታተሉን ኣተሓሳሲቡ።
ግዝያዊ መምሃሪ ክፍልታትን ዘይተጻፈፈ
ትሕተ-ቅርጽን ንመስርሕ ምምሃርን

ምስትምሃርን ብኣሉታ ካብ ዝጸልዉ
ረቛሒታት ምዃኖም ጠቒሱ ድማ፡ ክሳብ
ነባሪ ፍታሕ ዝረክብ፡ ህዝቢ ብዓቕሙ ዝገብሮ
ጽገናታት ብኣጋ ክፍጽሞ ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋይ
ባይራይ ብወገኑ፡ ንቕሓት ሕብረተሰብ
እናበረኸ ይመጽእ’ኳ እንተሎ፡ ተሳታፍነት
ኣብ’ቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሕ ገና ሓያል
ጻዕሪ ከም ዝሓትት ብምጥቃስ፡ ጸገማት
ኣብያተ-ትምህርቲ ንምቅላል፡ ምምሕዳር
ኣበርክቶ ክገብር ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ተሳተፍቲ ብግደኦም፡ ራሕቂ ሓደ
ካብቲ ንተሳታፍነት ዝዕንቅጽ ዘሎ ስለዝኾነ፡
ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብሩ ተመሃሮ
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ፡ ኣብ ቀረባኦም
ቤት-ትምህርቲ ክህነጸሎም፡ ኣብያተ-ንባብ

ክተኣታቶን ካልእን ዝብሉ ርእይቶታት
ኣቕሪቦም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ምሕደራን ብቕዓትን
ኣብያተ-ትምህርቲ ንምሕያልን ብኽነት ግዜ
ንምውጋድን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ
ጋሽ-ባርካ ሓላፊ ምርምር፡ ውጥንን ምምዕባል
ዓቕሚ-ሰብን መምህር ሓይለኣብ ሃብታይ
ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ፡ ኣብያተ-ትምህርቲ
ዝኽተልኦ ምሕደራን ኣጠቓቕማ ግዜን
ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ብቐዳምነት
ዝጸሉ ብምዃኑ፡ መማህራን ብሓፈሻ ርእሳነመማህራንን ኮሚተ ወለድን ድማ ብፍላይ፡
ጸገማት ኣብ ምልላይን ዘይምኽኑይ ብኽነት
ግዜ ኣብ ምውጋድን ኣበርቲዖም ክሰርሑ
ኣተሓሳሲቡ።

ኣፍሪቃ ሰላም ንምስፋን ንዝካየድ ጻዕሪ
ድርኺት ምፍጣር ምዃኑ ኣረዲኡ።
ዝበዝሐ ንጥፈታ’ቲ ውድብ ብሰናይ
ድሌት መራሕቲ ሃገራት ዝካየድ ምዃኑ
ዝጠቐሰ ዋና ጸሓፊ ናይ’ቲ ውድብ
ድጀንዶላ ፕየር ብወገኑ፡ ነቲ ውድብ
ዝግበር ምድግጋፍን ምትሕብባርን፡

ንድሌታት’ቶም መራሕቲ ኣብ ምርግጋጽ
ሰላምን ውህደትን ዘነጽር ከምዝኾነ ገሊጹ።
ኤርትራ ዘአንገደቶ ሓምሻይ ዋዕላ
ውድብ ወተሃደራዊ ስፖርት ኣፍሪቃ፡
ሓደ ካብ’ቲ ዝለዓለ ተሳታፍነት ሃገራት
ዝተራእየሉ ዋዕላ ናይ’ቲ ውድብ ምዃኑ’ዩ
ዝግለጽ።

ተጋዳላይ ዳዊት ኣርኣያ ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ኣርኣያ
ገብረታትዮስ (ወዲ ብርጅዋ) ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል
ኦሮታ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 61 ዓመት
ዕድመኡ፡
ብ11
መጋቢት
ተሰዊኡ።
ብዝሓደሮ ርሱን ሃገራዊ ስምዒት
ኣብ 1975 ፈለማ ናብ ተጋድሎ
ሓርነት ኤርትራ፡ ኣብ 1976 ድማ
ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት
ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ
ዳዊት ኣርኣያ፡ ካብ ዕለተ ምስላፉ
ክሳብ 1997 ካብ ተራ ተዋጋኢ ክሳብ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት፡ ካብ 1998
ድማ ኣብ ስታፍ ፋይናንስ ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ከም ሓላፊ ጨንፈር ማእከል ዕድግን
ልውውጥን ኮይኑ ክሳብ መወዳእታ 2008፡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ
ሓርበኛ’ዩ።
ካብ 2008 ኣትሒዙ ሲቪላዊ ሂወቱ ክመርሕ ዝጸንሐ ስዉእ ገዲም ተጋዳላይ
ዳዊት ኣርኣያ (ወዲ ብርጅዋ)፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ፡ ትማሊ 13 መጋቢት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቓብር
ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ኣርኣያ (ወዲ ብርጅዋ)
ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን ፈተውቱን “ጽንዓት
ይሃብኩም” ይብል።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ. 167

ኤርትራ

14 መጋቢት 2017 - ገጽ 2

ዓንሰባ - ከባብያዊ ብከላ ንምግታእ ጻዕርታት ይካየድ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ኣብ ዝስዕባ ሰለስተ
ዓመታት 435 ዓድታት - ካብ ከባብያዊ
ብከላን ማይ-ወለድ ሕማማትን ናጻ
ንምግባረን ኣድላዪ ምቅርራባት ይግበር
ኣሎ።
ብ10 መጋቢት ኣብ ኣዳራሽ
ሆስፒታል ከረን ኣብ ዝተኻየደ ዘተ፡
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ’ቲ
ዞባ ሓላፊ ከባብያዊ ጥዕና ኣቶ ብርሃነ
ገብረኪዳን፡ ካብ 11 ንኡሳን ዞባታት፡
ሓልሓል 72 ሚእታዊት፡ ከረን 57
ሚእታዊት፡ ገለብ 53 ሚእታዊት፡
ዒላበርዕድ ድማ 46 ሚእታዊት ጽሬት
ኣከባቢ ከመዝግባ እንከለዋ፡ ኣብ ንኡሳን
ዞባታት ሰልዓን ከርከበትን ግን፡ ገና
ሓያል ጻዕርታት ከምዘድሊ ገሊጹ።
ንሱ ወሲኹ፡ ኤርትራ፡ ኣብ 2019
ቀልቀል ኣብ ደገ ካብ ምውጻእ ናጻ
ንምግባራ ዝስራሓሉ ዘሎ መደብ
ንምስማር፡ ዓዲ ምምራጽ፡ ዕላማ መደብ
ምሕባር፡ ባህልን ልምድን ዓዲ ምፍላጥ፡

ስ/ ሙሴ ኪዳነ

ክሕግዙ ዝኽእሉ ዓበይቲ ዓዲ ምልላይን
ምዝርራብን ከምኡ’ውን ኩነታት ጥዕና
ዓዲ ምፍላጥ ኣገደስቲ ባእታታት

ኣዶብሓ - መደብ ምጥርናፍ
ዓድታት ይድፋኣሉ

ምጥርናፍ መሰረት ርጉእ ህይወትን
ምዕባለን ብምዃኑ፡ መደብ ምጥርናፍ
ፋሕ ዝበላ ዓድታትን ቊሸታትን ብዝለዓለ
ክድፋኣሉ ምዃኑ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ
ኣዶብሓ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ገሊጹ።
ምስ ነበርቲ ማእከል ምምሕዳር’ቲ
ንኡስ ዞባ ዝኾነት ድሪት አብ ዘካየዶ

ርክብ፡ ኣቶ ኣድሪስ፡ ኣብቲ ንኡስ
ዞባ ንዘሎ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት
ብግቡእ ብምምዝማዝ መነባብሮ ህዝቢ
ንምምሕያሽንማሕበራዊኣገልግሎታት
ንምምላእን፡ ጽቡቕ ገስጋስ ዘርኢ ዘሎ
ናይ ምጥርናፍ መደባት ንምድንፋዕ፡
ሕብረተሰብ ንቑሕ ተሳትፎኡ ከዕዝዝ፡
ብቐንዱ ድማ ተራ ዓበይቲ ዓዲ፡
መራሕቲ ሃይማኖትን ኣመሓደርቲ
ከባብን ክብ ክብል ጸዊዑ።
ነበርቲ ብወገኖም፡ መንግስቲ
ንምጥርናፎም ንዝወሰዶ ተበግሶን
ደቆም ክመሃሩ ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪን
ብግቡእ ከምዝግንዘብዎ ብምጥቃስ፡ ኣብ
ባድን መስኖኣዊ ልምዓት ንምስፋሕ ኣብ
ዘካይድዎ ንጥፈታት ደገፍ ክግበረሎም፡
ጽርግያ ናቕፋ - ኣዶብሓ ዝስራሓሉ
ኩነታት ክፍጠር። ከምኡ’ውን ኣገልግሎት
ቴለፎን ቈላሕታ ክወሃቦ ተላብዮም።
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

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

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምዃኖም ብምጥቃስ፡ ውህደት ኩሎም
መሻርኽቲ ከምዘድሊ ገሊጹ።
ተሳተፍቲ፡ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ
ቅድመ-ምድላዋት ድሕሪ ምምይያጥ፡
ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኰረ
ጐስጓሳት ክሕይል፡ ኣብ ኣብያተትምህርትን
ሃይማኖታውያን
ቦታታትን ዘለዋ ዓይኒ-ምድሪ ቀጻሊ

ክትትል ክግበረለን፡ ከምኡ’ውን
ወሃብቲ ኣገልግሎት ግቡእ ምቊጽጻር
ክካየደለን፡ ከምኡ’ውን ምጥርናፍ
ዓድታት ክድፋኣሉ ዝብሉን ካልኦትን
ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ኣብ መወዳእታ፡ ሓላፊ ጨንፈር
ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር
ከሰተብርሃን ሰለሙን፡ ዛጊት ናብ

ዓድታት ወሪድካ ንዝተወስዱ
ስጉምትታት ድሕሪ ምምጓስ፡ ብደረጃ
ዞባ ተበጺሑ ዘሎ ገስጋስ መንጠሪ
ባይታ ናብ ዓወት ምዃኑ ኣረዲኡ።
ነቲ መደብ ንምዕዋት ተራን ኣበርክቶን
መላእ ሕብረተ-ሰብን ውህደት ኩለን
ኣካላትን ስለዝሓትት፡ ብሓያል ውዳበ
ክስራሓሉ ድማ ተላብዩ።

መስርሕ ምግታእ ኤይድስ ኣተባባዒ
ውጽኢት ሂቡ
እናበረኸ ብዝመጸ ንቕሓት፡ ኣብ ምግታእ
ሕማም ኤይድስ ኣተባባዒ ውጽኢት ከም
እተመዝገበ፡ ዝኾነ ተሰካሚ ናይ’ቲ ቫይረስ
ዝኾነ ዜጋ ድማ፡ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን
እናረኸበ ኣፍራይነቱ ዘውሕሰሉ ኩነታት
ንምጥጣሕ ብውህደት ይስራሕ ከምዘሎ፡
ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኽበ ሓበሬታ
ኣረዲኡ።
ዳይረክተር ጨንፈር ምቊጽጻር
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ
ብርሃነ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ተሰከምቲ
ናይ’ቲ ቫይረስ፡ መድሃኒቶም ብግቡእ
እናተኸታተሉ ኣፍራይነቶም ከዕብዩን
ንቡር ማሕበራዊ ሂወቶም ክመርሑን
ኣብ ዘይጽገሙሉ ደረጃ ከምእተበጽሐ፡
እንተኾነ፡ እቲ ኩነታት ዘዛኒ ብዘይምዃኑ፡
ዜጋታት ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ንቑሓትን

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

ጥንቁቓትን ክኾኑ ተላብዩ።
ኣብ 1996 ሓድሽ መልከፍቲ ናይ’ቲ
ቫይረስ 1.15 ካብ ሓደ ሽሕ ዝነበረ፡ ኣብ
2015 ብ86 ሚእታዊት ብምጒዳል ናብ
0.16 ካብ ሓደ ሽሕ ወሪዱ ከምዘሎ
ዝጠቐሰ ዶክተር ኣርኣያ፡ እዚ ውጽኢት’ዚ
ነቲ ሕማም ንምቊጽጻር ብዝተገብረ
ዓቢ ወፍርን ውህደት ኩሎም ኣካላትን
ሕብረተሰብን ዝተበጽሐ ስለዝኾነ፡ ብዝበለጸ
ክስራሓሉ ምዃኑ ኣብሪሁ።
ኣብ ውሽጢ’ዚ 15 ዓመታት፡ ቊጽሪ
ማእከላት ወለንታዊ ምኽርን መርመራን
ካብ 19 ናብ 255 ክብ ኢሉ ምህላዉ፡

ብዝሒ ናይተን ቅድሚ ሕርሲ መርመራ
ኤች.ኣይ.ቪ ዝገብራ ነፍሰ-ጾራት ድማ ኣብ
ውሽጢ 13 ዓመታት ካብ 2.4 ሚእታዊት
ናብ 89 ሚእታዊት ከምዝደየበ ጠቒሱ
ድማ፡ ኣብ 2016 ተሰከምቲ ናይ’ቲ
ቫይረስ ካብ ዝኾና ኣዴታት ዝተወልዱ
ህጻናት እቶም ኣስታት 98 ሚእታዊት
ናጻ ኮይኖም ምውላዶም፡ ውጽኢት
ናይ’ዚ ከምዝኾነ ኣረዲኡ።
ዶክተር ኣርኣያ ብተወሳኺ፡ ዝኾነ ስግኣት
ናይ’ቲ ቫይረስ ዝህልዎ ዜጋ ኣብ ቀረብኡ
ናብ ዝርከብ ትካል ጥዕና ብምኻድ፡ ዘድሊ
ሓገዝ ክረክብ ከምዝኽእል ሓቢሩ።
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ኤርትራ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ሕብረተሰባት ነናቶም ቋንቋ፡ ባህሊን
ልምዲን ኣለዎም። እዚ ድማ፡ ምስ ግዜን
መስርሕን በብደረጃኡ ዝማዕበለ ኰይኑ፡
ኣብ መወዳእታኡ ከኣ ኣካል ሂወትን
መነባብሮን ናይ’ቶም ሕብረተሰባት
ብምዃን ናብ መንነቶም ዝተቐየረ’ዩ።
ህዝባዊት ሪፖብሊክ ቻይና፡ ሓንቲ ካብተን
ኣብ ዓለም፡ ብዘለዋ ብዝሒ ህዝቢን ስፍሓት
መሬትን ጥራይ ዘይኰነ፡ ብእትውንኖ
ብዝሒ ሕብረ-ብሄራት፡ ቋንቋ፡ ባህሊን
ልምዲን፡ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ
ሃገር’ያ። እዚ ትዕድልቲ’ዚ፡ ነታ ሃገር እቲ
ዝዓበየ ብልጫ ኰይኑ ስለዝርከብ፡ ብርግጽ
ጽባቐን ግርማን ካብ ምዃን ሓሊፋም፡
መስሕብ በጻሕቲ ክትከውን ኣብቂዑዋ
ይርከቡ።
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እታ ሃገር ንቛንቋን
ባህሊን ህዝቢ ቻይና እናኣዕበየ ምስ
ናይ ካልኦት ህዝቢታት ቋንቋታትን
ባህሊታትን ዘላሊ ብ‘ኢንስቲትዩት
ኮንፉሽየስ’ ዝጽዋዕ ትምህርታዊ ትካል
ኣቚማ፡ ብመገዲ’ዚ ኢንስቲትዩት ኣብ

ዶክተር ዋንግ ዥያኦ-ሁ

ዝተፈላለያ ሃገራት ብንጥፈት ትዋሳእ
ኣላ። ንኣብነት፡ መንግስታት ኤርትራን
ህዝባዊት ሪፖብሊክ ቻይናን ብዝገበረዎ
ስምምዕ መሰረት፡ ንባህሊን ቋንቋን
ክልተአን ሃገራት ንምልላይን ንምዕባይን
ብዝብል ዕላማ፡ ኣብ ሰነ 2013 ኣብ ትሕቲ
ሃገራዊ ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ
ዝነጥፍ ‘ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ’ ብወግዒ
ተኸፊቱስ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ይርከብ
ኣሎ።
ዕላማ ናይ’ዚ ኣስታት 4 ዓመት ገይሩ
ዘሎ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህሊን ቻይና
ኣብ ኤርትራ፡ ቀዳማይ - ንህዝቢ ኤርትራ
ትምህርቲ ቋንቋን ባህሊን ቻይና ምሃብን
ብእኡ ገይርካ ድማ ብዛዕባ ናይ ክልተአን
ሃገራት ባህሊን ቋንቋን ንዘሎ መረዳእታ
ምሕያልን ምትብባዕን፣ ካልኣይ - ኣብ
መንጎ ክልተአን ሃገራት ምልውዋጥ
ትምህርቲን
ባህሊን
ንምጥንኻር
ከምኡ’ውን ትምህርታዊን ባህላዊን
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ፕሮጀክት ምህናጽ ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ

“ሰናይ ተበግሶ ንባህላዊ ምልውዋጥ ኤርትራን ቻይናን’ዩ”
ንጥፈታት ከምዝወሃብ ምግባር፣ ሳልሳይ ኣብ መንጎ ክልተአን ሃገራት ኣብ መዳይ
ምልውዋጥ ምሁራት፡ ምልውዋጥ
ተመሃሮ፡ ምክያድ ምርምርን ካልእን ከም
መራኸቢ ዝኸውን ድልድል ንምህናጽ
እዩ።
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ዘሎ ቀንዲ ንጥፈታት
ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ፡ ትምህርቲ ቋንቋን
ባህሊን ቻይና ምሃብ’ዩ። ዛጊት ከኣ፡ ልዕሊ
2 ሽሕ ኤርትራዊያን ቋንቋን ባህሊን
ቻይና ንኸጽንዑ ተመዝጊቦም ኣብ
ትምህርቲ ይርከቡ። ማዕረ ማዕረ’ዚ’ውን፡
እቲ ኢንስቲትዩት፡ ነቶም ኣብ ኤርትራ
ዝርከቡ ቻይናዊያን ብዛዕባ ባህሊ ኤርትራ
ከምዝላለዩ ዝገብር መደባት ኣብ ምድላው
ይሰርሕ’ዩ። መደባቱን ንጥፈታቱን
ቊጽሪ ናይቶም ቋንቋን ባህሊን ቻይና
ዝመሃሩ ዘለዉ ኤርትራዊያንን እናወሰኸ
ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ግን፡ እቲ
ኢንስቲትዩት ካብ’ቲ ሕጂ ዝነጥፈሉ
ዘሎ ናእሽቱ መምሃሪ ክፍሊታት
ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ወጺኡ፡ ኣብ
ዝጠጥሐን እኹል መሳለጥያታት ኣብ
ዝርከቦን ዘመናዊ ህንጻ ናብ ምስራሕ
ገጹ ተበጊሱ ኣሎ።
እቲ ስጕምቲ፡ ብመሰረት ኣብ መንጎ
መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት
ሪፓብሊክ ቻይናን ዝተበጽሐ ምርድዳእ
ኰይኑ፡ ን‘ኢንስቲትዩት ኮንፊሸየስ’
ዘገልግል ዘመናዊ ህንጻ ንምስራሕ
ንዓለመ’ዩ። ብ5 መጋቢት 2017 ድማ፡
ንዝወጸ መደብ ንምትግባር፡ ሰበ-ስልጣን
ክልተአን ሃገራት ኣብ ዝተረኽብሉ እምነመሰረት ተነቢሩ። እቲ ዘመናዊ ህንጻ፡
ኣብ ድሕሪ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ
ዝርከብ ጎልጎል ዝህነጽ ኰይኑ፡ ሚኒስተር
ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም፡ ሚኒስተር
ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል፡ ሚኒስተር
ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ፡ ሚኒስተር
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ
ገብርሂወት፡ ፈጻሚ ዳይረክተር ሃገራዊ
ኮሚሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ ፕሮፈሰር
ታደሰ መሓሪ፡ ኣምባሳደር ህዝባዊት
ሪፖብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር
ያንግ ዢያንግ ዝርከብዎም ሰበ-ስልጣን
ክልተአን ሃገራት ተረኺቦም - ‘ሪበን’
ብምቑራጽ ነቲ እምነ-መሰረት ብኽብ
ዝበለ ስነ-ስርዓት ኣንቢሮሞ።
ነቲ መደብ ዝመርሐን ብዛዕባ ዕላማን
ንጥፈታትን ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ
ኤርትራ ሓጺር መብርሂ ዝሃበን ፈጻሚ

ዳይረክተር ሃገራዊ ኮምሽን ላዕለዋይ
ትምህርቲ ፕሮፌሰር ታደሰ መሓሪ፡ ባህሊ
ክልተኦም ህዝቢታት ኣብ ምልውዋጥን
ምርድዳእን ዓቢ ኣበርክቶ ክህልዎ
ትጽቢት ዝግበረሉ ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ፡
ናብ’ዚ ደረጃ ንኽዓቢ ብኽልተኦም
መንግስታት ንዝተወስደ ስጕምቲ ድሕሪ
ምምስጋን፡ ንሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ
ሰመረ ርእሶም’ዩ ነቲ ኣጋጣሚ ዝምልከት
ቃል ከስምዕ ዓዲሙዎ። መድረኽ
ዝተረከበ ሚኒስተር ሰመረ ድማ፡ ኣብ
መንጎ ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ
ቻይናን ዘሎ ዝምድናን ገስጋሱን በቲ
ሓደ፡ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዝግበር
ዘሎ ምትሕብባር ድማ በቲ ካልእ፡ ብጽ
ቡቕ ይቕጽል ከምዘሎ ኣብነት እናጠቐሰ
ብምብራህ፡ እቲ ዝህነጽ ኢንስቲትዩት
ንዝምድናን ምትሕግጋዝን ናይ ክልተአን
ኣሓት ሃገራት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘደይብ
ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ።
ብመሰረት ሓበሬታ ዳይረክተር ናይ’ቲ
ኢንስቲትዩት ዶክተር ዋንግ ዥያኦ-ሁ፡
እቲ ብኣስታት 4 ሚልዮን ዶላር ኣብ
2,500 ትርብዒት ሜትሮ ዝስራሕ ህንጻ፡
ንመምሃሪ ቋንቋን ባህሊን ቻይናን ካልእ
ምስኡ ዝተሓሓዝ ስራሓትን ዘገልግል
ዝተፈላለየ ክፍልታት ከጠቓልል’ዩ። ምስ
ተሃንጸ ድማ ንመስርሕ ትምህርቲ ቋንቋን
ባህሊን ቻይና ኣብ ኤርትራ ብዝበለጸ
ኣብ ምስፋሕን ምዕባይን ከምዝሕግዝ
ኣረዲኣ።
“ምንባር እምነ-መሰረት ምህናጽ ህንጻ
ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ ኣብ ኤርትራ፡
ሳላ ዘይሕለል ጻዕሪን ሓገዝን መንግስቲ
ኤርትራን ናይ ኵሎም መማህራን
ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተወፋይነትን
ዝተበጽሐ ኰይኑ፡ ሓደ ጭቡጥ መርኣያ

እምነ መሰረት ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ

ናይቲ በብግዜኡ እናማዕበለ ዝመጽእ
ዘሎ ዝምድና ኤርትራን ቻይናን’ዩ።
ኣብ’ዚ ክቡር ኣጋጣሚ ተረኺበ እምነመሰረት ከንብር ምብቅዐይ ድማ ዓቢዪ
ሓጐስን ኩርዓትን’ዩ ዝስምዓኒ፡” ዝበለ
ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፖብሊክ ቻይና
ኣብ ኤርትራ፡ ሚስተር ያንግ ዢያንግ፡
እቲ ፕሮጀክት ብናይ ኵሎም ወገናት
ደገፍን ምትብባዕን ኣብ ፈጽሚ በጺሑ
ኣብ ምሕያል መስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን ከምኡ’ውን ባህላዊ
ምልውዋጥ ክተልተኦም ህዝቢታት
ብዝግባእ ከገልግል ዘለዎ ጽኑዕ እምነት
ገሊጹ። ካብ ዝጅርምር ኣትሒዙ ክሳብ
ሕጂ ዝምስገን ዕማም እናሰላሰለ ዝጕዓዝ
ዘሎ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህሊን
ቻይና ኣብ ኤርትራ ድማ፡ መደባቱን
ንጥፈታቱን ብዝሓየለ ወዲቡ ንዝበለጸ
ውጽኢት ክጽዕት ብምዝኽኻር፡ ደገፍ
ኤምባሲ ህዝባዊት ሪፖብሊክ ቻይና ኣብ
ኤርትራ ከምዘይፍለዮ ኣረጋጊጹ።
ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህሊን ቻይና፡
ኣብ ትሕቲ’ቲ ‘ጉፈ’ ብዝብል ኣሕጽሮተ
ቃል ዝጽዋዕ ዩኒቨርሲቲ ፋይናንስን ስነቊጠባን ጒዝሆ ናይ ቻይና’ዩ ዝነጥፍ።
ኣብ ሓያለ ሃገራት ዓለም ድማ፡ ቤት
ትምህርቲ ከፊቱ ባህሊን ቋንቋን ቻይና
ንምስፋሕይሰርሕ።ኣብ’ተንዝተኸፈተለን
ሃገራት ንዘካይዶ ንጥፈታት ዝግምግም
ዓመታዊ መጽናዕቲ’ውን ብዩኒቨርሲቲ
‘ጉፈ’ ይካየደሉን ንዕዉታት ሽልማት
ይዕድልን። ንኣብነት፡ ኣብ 2015 ኣብ
ዝተገብረ ገምጋም ከኣ፡ ኣብ ኤርትራ
ዝርከብ ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ ብደረጃ
ዓለም፡ ‘ኣብነታዊ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን
ባህሊን ቻይና’ ተባሂሉ ሽልማት ክዕደለን
ካብ ምክትል ቻይናዊ ፕሪሜር ሊዩ
ያንዶንግ ዝተላእከ ናይ ብቕዓት ምስክር
ወረቐት ክቕበልን በቒዕ።
እቲ ቤት ትምህርቲ፡ ዘመናዊ
ህንጻ ከስርሖ ዝኽእል ሓገዝ ክረክብ
ዝኽኣለ’ውን ኣብ ውሽጢ ሓጺር
ዓመታት ብዘርኣዮ ዝነኣድ ዕብየት
ከምዝዀነ፡ ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት ምንባር
እምነ-መሰረት ዝተረኽበ ኣቦ መንበር
ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ‘ጒፈ’ ሚስተር ቹ
ግዋንግሮንግ ገሊጹዎ’ዩ። እዚ ከኣ፡
ንኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ ኤርትራ፡
ንሃገራዊ ኮምሽን ላዕለዋይ ትምህርቲ
ኤርትራን ንዩኒቨርሲቲ ጉፈን ሓበን
ኰይኑ፡ ውጽኢት ውህሉል ደገፍን
ምሕብሓብን መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተበጽሐ
ምዃኑ ብምግላጽ’ውን ኣመስጊኑ።
“ሎሚ ምንባር እምነ-መሰረት
ናይ’ቲ ኣብ መንጎ ክልተአን ሃገራት
ባህላዊ ምትእስሳር ንኽምዕብል ከም

መራኸቢ ባይታ ኰይኑ ክዓዪ ዝኽእል
ሓድሽ ህንጻ ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ
ንምዝካር ኢና ተኣኪብና ዘለና።
ምህናጽ ናይዚ ኢንስቲትዩት ብርግጽ
ንብዙሓት ተመሃሮ ብቑዕ ኣገልግሎት
ክህብ ዝኽእል ከምዝኸውን ልዑል
እምነተይ’ዩ። ዩኒቨርሲቲ ‘ጉፈ’ ድማ፡ ነዚ
ኢንስቲትዩት፡ ብኹሉ መዳይ ንምዕባዩን
ንምሕያሉን ዝገብረሉ ደገፋት ብዝሓየለ
ክቕጽል’ዩ” ዘስዓበ ሚስተር ቹ፡ ኣባላት
ቤት ትምህርቲ ቋንቋን ባህሊን ቻይና
ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ
ዓመት፡ ከም ኣምባሳደራት ምሕዝነት ናይ
ክልተአን ሃገራት ኰይኖም ንዘካየድዎ
ጻዕሪ ኣመጒሱ። እቲ ህንጻ ኣብ
ዝሓጸረ ግዜ ተወዲኡ ኣብ ኣገልግሎት
ክውዕል’ውን ምንዮቱ ገሊጹ።
ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ፡ ብዘይካ’ቲ
ዘካይዶ ትምህርቲ ቋንቋን ባህሊን ቻይና፡
ኣብ ብሩራዊ ኢዮበልዪ ናጽነት ኤርትራ፡
ፌስቲቫል ፍርቂ ቀውዒ ቻይና 2016፡
ኣብ ፌስቲቫል ሓድሽ ዓመት ቻይና
2017 ካልእን ብምስታፍ ንባህሊ ክልተአን
ሃገራት ዘላሊ መሳጢ መደባት ኣቕሪቡ’ዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ኢንስቲትዩት ምስ ኮለጅ
ቢዝነስን ስነ-ቊጠባን ሓልሓለን ምስ
ኮለጅ ስነ-ፍልጠት ባሕሪን ቴክኖሎጂን
ምጽዋዕን፡ ምስ ቤት ትምህርቲ ኮማዊ
ኮለጅ ኣስመራ (ቲትኣይ)፡ ቤት ትምህርቲ
ደምበ-ሰምበል፡ ጉጅለ ባህሊ ‘ከለርስ’፡
ጉጅለ ባህሊ ዋሪ ናይ ህጻናትን ካልኦትን
ዝምድና ብምምስራት፡ ንባህሊ ቻይናን
ኤርትራን ዘሐይል መደባት ሰሪዑ
ንጥፈታቱ የሰላስል ኣሎ። ብተወሳኺ፡
ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ ኤርትራ፡ ኣብዚ
ቀረባ ግዜ፡ ነቶም ብሉጽ ተውህቦ ዘለዎም
ኤርትራውያን፡ ኣብ ቅብኣን ቅርጻን
ዘተኰረ ፍሉይ ስልጠና ንምሃብ ዘኽእል
ግዝያዊ ስምምዕ ምስ ኮምሽን ባህሊን
ስፖርትን ኤርትራ ፈሪሙ ይርከብ። ኣብ
መጻኢ’ውን እዚ ኢንስቲትዩት፡ ኣብ መንጎ
ክልተአን ሃገራት ባህላዊ ምልውዋጥ
ዘሐይል ንጥፈታት ብምስፋሕ፡ ፍሉይን
ብሉጽን ትምህርቲን ስልጠናታትን ክህብ
ከም መደብ ሒዙ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምዃኑ
ዳይረክተር ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ዶ/ር
ዋንግ ገሊጻ’ያ።
ፍርያት ኢንስቲትዩት ኮንፉሽየስ
ዝዀኑተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ቋንቋን
ባህሊን ቻይና፡ ምስ ጉጅለ ባህሊ ዋሪ
ብምዃን ዘቕረብዎ ዝተፈላለየ ሙዚቃዊን
ባህላዊን ምርኢት ናይ ክልተኣን ሃገራት፡
ነቲ ኣጋጣሚ ፍሉይ ድምቀትን ፍትወትን
ካብ ዝሃቦን ኣንፈት ባህላዊ ምቅርራብ
ክልተአን ሃገራት ናበይ ገጹ ይግስግስ
ከምዘሎ ዘነጸረን ስለዝነበረ፡ እቶም ተመሃሮ
ክምስገኑ ዝግብኦም’ዮም።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ደብዳበታት ኣንበብቲ

ፍናን መሓሪ

ኣስማት ጐደናታት
ሓበርቲ ክኾኑ

ዝፈልጦ ጎደናታት ቀንዲ ዝተተኽሉሉ
ምኽንያት ሓበሬታ ንምሃብ’ዮም። እዚ
ክገብሩ እንተኾይኖም ድማ ክህልዉ፡
ሰብ ክርእዮም ኣብ ዝኽእል ቦታ ክስቀሉ
ኣለዎም። ብገረብ ክሽፈኑ የብሎምን።

ሳሙኤል ኪዳነ
ሓዝሓዝ

ብርሰት ንምግታእ
ሓለዋና ነጽንዕ
ኣብ ንኡስ ዞባ ማይምነ ምምሕዳር
ከባቢ ዓዲ ጭጎኖን ዓዲ በዛን ብዛዕባ
ዘጋጥመን ዘሎ ብርሰት ኣግራብ ስለ
ዘሻቐለኒ’የ ክጽሕፍ ተገዲደ። ኣብዘን
ዓድታት ዝነበረ ኣግራብ ዕሙር
ብምንባሩ ነተን ዓድታት ግርማ የልብሰን፡
እንስሳታት ዘገዳም’ውን ይዕቈቡለን
ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ሓላፍነት
ብዝጎደሎ ኣገባብ እናተሓንዘፈ ፍሒሙ
ብገለ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት ክሽየጥ
ንዕዘብ ኣሎና።
ምምሕዳር ዞባ ደቡብ፡ ጨንፈር
ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ ማይምነ
ቅልጡፍ መግትኢ እንተዘይገይሮምሉ

መፈጸምታኣ የርእየና
ኣብ ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ፡ ጥቓ ቤት
ጽሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ
ብዛዕባ እትርከብ ጅራ ፊዮሪ’የ ገለ ክብል
ደልየ። ከም ዝፍለጥ እዛ ጅራ ፊዮሪ ቅድሚ
ሰለስተ ዓመት ዘይተኣደነ ጎሓፍ ዝጒሓፈላ፡
ካብ ትምህርቲ ዝሓከሉ ተማሃሮ ምስውስው
ዝብሉላ፡ በጋሚንዶታት ዝእከቡላ፡ ቁማር
ዝጻወቱላን
ዘይስነምግባራዊ ተግባራት
ዝፍጸመላን ጅራ ፊዮሪ እያ ነይራ። በቲ
ሽዑ ዝፍጸም ዝነበረ ዘይቅቡልን ውጉዝን
ተግባራት ድማ መረርኡ ዘይገልጽን
ዘይሓዝንን ሰብ ኣይነበረን። ሕማቕ ዝረኣዩ
ቈላሕታ ንኽግበረላ በብእዋኑ ኣብ ማዕከናት
ዜና ርእይቶኦም የውሕዙ ምንባሮም እውን
እዝክር።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ከምኡ እውን
ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዕዳጋ
ሓሙስ እዚ ንልቢ ተዓዛቢ ዝሓቂ ጎሓፍ
ስለዘይደቀሱሉ ካብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት
ዘድሊ ዓቕሚ ሰብ ኣዋፊሮም፡ ጥረ ነገራት
ቀሪቦም፡ ማሽነሪታት ኣዋፊሮም፡ ክልተ ሳዕ ናብ
እተዛርብ ጅራፊዮሪ ቀይሮማ ኣለዉ። እቲ
ዓንዩ ዝነበረ መካበብያን መዓጹን ብሓድሽ
ብምትክኡ፡ ገበርቲ እከይ ኣዕናዊ ተግባራቶም

ኣብ ከተማ መንደፈራ ብምምሕዳር
ከተማ እናተኣልየት ኣገልግሎት እትህብ፡
ነዊሕ ዕድመ ዘለዋ ቤት ንባብ ኣላ። እዛ
ቤት ንባብ ምስቲ ኣቑጺራቶ ዘላ ዕድመ
ብዓይነትን ብዝሕን ንዓማዊል ዘዕግብ
ትሕዝቶ ወኒና ጆባእ ክትብለና ንጽበያ’ኳ
እንተዀንና ዛጊት ግን ከምቲ ዝድለ
መጻሕፍቲ ኣይወነነትን ዘላ። “ኣብ ርእሲ

ሓለዋኦም ብግቡእ የካይዱ ስለ ዘለዉ፡ ኣብኡ
ዝተመደበት ሰራሕተኛ ጽሬት ብልዑል
ተገዳስነት ትሰርሕ ስለ ዘላ ኣብኡ ዝርአ
ጎሓፍ የለን። ኣብ ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ
እትርከብ ጅራፊዮሪ፡ “ብርኩታ ከም ሓብታ፡
” ከም ዝበሃል ከም መናፈሻ ማይጃሕጃሕን
ሃዋኪልን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ተፈጺማ በጻሕቲ
ከተአንግድ፡ ጠለባቶም ክተማልእ ብኡ ኣቢላ
ድማ ኣታዊታት ከተኻዕብት እምነ።

ኣዜብ ኣስገዶም
ኣስመራ

ዘላታ ተወሰኸታ፡” ከም ዝበሃል፡ እቲ ወኒናቶ
ዘላ ጣዋሉን ኮፍ መበሊን ኣሪጉ’ዩ። እዚ
ብምዃኑ እቲ ከንብብ ኢሉ ናብቲ ቤት
ንባብ ዘምርሕ መቺእዎ’ዩ ዘንብብ ክትብል
ኣጸጋሚ እዩ። ናብቲ ቤት ንባብ እንመላለስ
ዓማዊል እቲ ነዊሕ እዋን ኣገልጊሉ ዘሎ
ጣዋሉን ኮፍ መበሊን ብሓደስቲ ተተኪኡ
ክንርኢ፡ ምስ ግዜን ምዕባለን ዝኸዱ

መጻሕፍቲ ኣብ ከብሕታት ክውሰኹ
ሕልምና ስለ ዝዀነ ምምሕዳር ከተማ
መንደፈራ ነዛ ቤተ ንባብ ኣቓልቦ ክገብረላ
ለበዋይ አመሓላልፈሉ።

ኣማንዝጊ እምሃጼን
ኮለጅ ኢንጂነሪንግ

ኮርፐረሽን ኤለክትሲቲ ኣይትደቅሱሉ!

እተን ዓድታት ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ
ቀላጥ ጎልጎል ክቕየራ ልዑል ተኽእሎ
ኣሎ። ስለዚ እምበኣር ህዝቢ ነዞም ኣብ
ከምዚ ዓይነት ኣዕናዊ ስራሕ ተዋፊሮም
ዝርከቡ ሕልና ኣልቦ ሰባት ኣብ ምቅልዖም
ምስ ዝምልከቶ ኣካል ምትሕብባሩ
ከሐይል፡ እቶም ብትግሃትን ትኲርነትን
ክሰርሑ ዝተመደቡ ኣባላት ሓለዋ
ኣግራብ ሓላፍነታውያን ክኾኑ፡ ገረብ
ክቘርጹ ምኹልይልይ ንዝብሉ ሓያል
ምክትታል ገይሮም ክከላኸልዎም፡
ክቘርጹ ንዝተረኽቡ ድማ ኣብ ቅድሚ
ሕጊ ከቕርብዎም እምሕጸን።

ኣፈንዲ ዓ/ውሃብ ሰንዓፈ

ብቑዕ ኣግልግሎት ንኽህባ

ርእይቶ ክጽሕፈሉ ደልየ ዘሎኹ፡ ኣብ
ዓዲ ጓዕዳድ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት
ብዛዕባ ዝተሃንጻ ሰለስተ ህዝባውያን ዓይነ
ምድርታት’የ። ሃምሰት ከም ፕሮጀክት
ክህነጻ ዝገበረሉ ቀንዲ ዕላማ ነበርቲ ዓዲ

ከይፍጽሙን ጽሬት ከባቢ ከየባላሽዉን
ገቲእዎም እዩ። ተሰሪሑ ዘሎ ክለብን ዓይነ
ምድርን ካብቶም ነታ ጅራፊዮሪ ግርማ
ዘልበስዋ’ዮም እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን።
እቶም ዘይበርሁ ዝነበሩ ዓንድታት መብራህቲ
ክበርሁ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ኣቑጺሮም
ይርከቡ። እቶም ደኽዲኾም ክፉእ ትርኢት
ኮይኖም ዝነበሩ ኣግራብን ዕምባባታትን
ብሰራሕተኛታት ኣትክልቲ ንኡስ ዞባ ዕዳጋ
ሓሙስ ቀጻሊ ምክትታል እናተገብረሉ
ንዓይኒ ዝማርኹ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ
ሓለዋ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ብግደኦም

ምምሕዳር ከተማ ኣቓልቦ ይግበረላ

ከባቢ ቤት ጽሕፈት ን/ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ!

ከምዚ ኣብ ስእሊ እንርእዮ ዘለና፡ ገለ
ስድራቤታት ኣብ መንበሪኦም ዝርከብ
ገረብ ክቖርጽዎ ብዘይምኽኣሎም ስም
ጎደና እንተስ ብኸፊል እንተስ ብምሉእ
ይሽፈን። ኣስማት ጎደና ብገረብ
እንተተሸፊኑ ሃሰስ ኢልካ ክርከብን
ክንበብን ኣይክኣልን። ዝኾነ ሰብ ከም
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ጓዕዳድ ተጠቀምተን ንኽኾኑ እዩ። እንተኾነ፡
ኣብ መፈጸምታ ክበጽሓ ብዘይምኽኣለን
ሓዲገ መዲግ ተሪፈን ኣለዋ። ሰባት ድማ
ብኢደ ዋኒኖም ክጥቀሙለን ጀሚሮም
ኣለዉ። ሓንቲ ካብተን ዓይነ ምድርታት

ወሳዲኡ ዘይፍለጥ ድሮ ብሉኬትኣ
በብሓደ ክጐድል ጀሚሩ ኣሎ። እዚ
ድማ ሓለዋ ስለዘይተመደበለን ምክትታል
ይካየደለን ስለዘየሎ እዩ። እዘን መሐከሊን
መዕቆብን
ዘይስነምግባራውያን
መንእሰያት ኮይነን ዘለዋ ህዝባውያን ዓይነ
ምድርታት ጠንቂ ዝተፈላለየ ሕማማት
ከይኮና ብግቡእ ክጽረጋ፡ ውሑስን
ዘተኣማምንን ኣገልግሎት ክህባ ጽገና
ክካየደለን፡ ንብረተን ከይስረቕ ሓለዋ
ክምደበለንን ማይ ክቕረበለንን ንኡስ ዞባ
ጋላ ነፍሒ ኣቓልቦ ክገብረለን ለበዋይ
አመሓላልፈሉ።

ንግስቲ ተኪኤ
ዓዲ ጓዕዳድ

መንቀሊ ርእይቶይ ኣብ ዝተፈላለየ
ከባቢታት ኣስመራ ኣብ ዓንድታት
ለጊቦም ዝረኣዩ ገመዳት ኤለትሪክ
ዝሓቖፉ ሳናዱቕ እዮም። ከምዚ
ንዕዘቦም ነዊሕ ዕድመ ዘቑጸሩ
ሰለዝኾኑ
ኣሪጎምን መሪቶምን
እዮም። ኮርፐረሽን ኤለክትሪሲቲ
ኤርትራ ዝኣረጉን ዝተባላሸዉን
ገመዳት ብሓደስቲ ክትክኦም ላዕልን
ታሕትን እናበለ ነዞም ሳጹናት ከመይ
ኢሉ ግዜ ስኢኑሎም ኣዝዩ’ዩ ዝገርም።
ኣድህቦ ክገብረሎም ብዘይምኽኣሉ
ድማ ቅሬታይ እገልጸሉ። ዝኣረጉን
ዝመረቱን ሳናዱቕ ካልእ ይትረፍ
ቀለም’ኳ ኣይልከዩን!
ናይዞም ሳናዱቕ ዝዓበየ ዘስግእ
ጉዳይ ገሊኦም ሃህ ዝበሉ ስለ ዝዀኑ
ሓደጋ ከየስዕቡ’ዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ

ብጽሑፍ ይኹን ብኣካል ነቲ ኮርፐረሽን
ስክፍትኡ ዝገልጽ ሰብ ውሑድ
ኣይኮነን። እንተኾነ ከምቲ ዝድለ
ሰማዒ ክረክብ ኣይረኣይን። እንታይ’ዩ
እቲ ጸገም? ኣብ ግዜ ክራማት ዝያዳ
ኣሰከፍቲ እኳ እንተኾኑ ኣብ ካልእ
እዋን እውን ዘቕስኑ ኣይኮኑን። እዞም
ወትሩ ክፉታት ኮይኖም ንፋስ፡ ጸሓይ፡
ማይ ዝበራረየሎም ዘለዉ ሳናዱቕ
ክሕሰበሎም ኣለዎ። ከምቲ ገለ
ትካላት፡ “ ዓቕሚ ኣባላት ስለዝሓጸረና
ኢና፡” ዝብልኦ ክኸውን የብሉን።
ምኽንያቱ፡ ኣብ ሰብን ንብረትን ዘስዕቦ
ሓደጋ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኮርፐረሽን
ኤለክትሪሲት ክድቅሰሉ ከም ዘይብሉ
ከዘኻኽሮ እደሊ።

ዳኒኤል ሃይለ

ሓዳስ
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ካብ ዓድዕለ ክሳብ ባጽዕ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
ክፍለ ሰራዊት 85 ንዓድዕለ
ድሕሪ ምቁጽጻሩ፡ ብቕጽበት ጽርግያ
ኣስመራ-ባጽዕ ንምብታኽን ጋሕተላይ
ንምቁጽጻርን ከንቅድ ከሎ፡ እቲ ኣዘዝቲ
ሰራዊት ደርግ ብህዝባዊ ግንባር ክፍኖ
ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንኽከላኸል ከም
ትሕጃ ኣብ ጋሕቴላይን ማይ ውዑይን
ኣቐሚጦሞ ዝጸንሑ ሜካናይዝድ
ብርጌድ 29 (ዘርኣይ ደረስ)፡ ንዓድዕለ
ከጥቅዕ ትእዛዝ ሂቦሞ። ገና ክፍለሰራዊት ምንቅስቓስ ከይጀመረ ከሎ ኸኣ
መጥቃዕቲ ፈነወ። እቲ ብርጌድ ብርክት
ዝበለ ታንክታት፡ መድፍዕ፣ ረሽራሻት፡
ጸረ-ታንክ. . . ኣምሪሑ ክዋጋእ’ኳ እንተ
ወዓለ፡ ታንክታቱ ክህረማ ምስ ጀመራን
ንመጥቃዕቲ ተጋደልቲ ምጽዋር ምስ
ሰኣነን ከየትከለ ናብ ሳባርጉማ ሃዲሙ።
ክፍለ-ሰራዊት 85፡ ብሜካናይዝድ
ተሰንዩ፡ ሰዓት 03፡00 ድሕሪ ቐትሪ
ጋሕተላይን ድግድግታን ኣጥቂዑ።
ድሕሪ ናይ ክልተ ስዓትን ፈረቓን
ውግእ ከኣ፡ ጋሕቴላይ ተቘጻጺሩ
ጽርግያ ኣስመራ-ባጽዕ በተኾ።
ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ፡ ማለት 08
ለካቲት 1990፡ ህዝባዊ ሰራዊት ብኹሉ
ኣንፈታት መጥቃዕቲ፡ ንኣጋር ብርጌዳት
113፡ 83፡ 21፡ ሜካናይዝድ ብርጌድ
29፡ ከምኡ’ውን ቀዳማይ መአዘዚ
መደበር ናይ’ቲ ግንባር ደማሲሱ፡
ጽርግያ ኣስመራ-ባጽዕ በቲኹዎ ሓዲሩ።
ናይ ቀረባ ረዳት ዝነበሩ ተወርወርቲ
ኣሃዱታት ናይ 3ይ ሜካናይዝድ ክፍለጦር ብርጌድ 301፡ 303 እውን ኣብ
1ይ መዓልቲ ናይ’ቲ ኲናት ህዝባዊ
ሰራዊት ጽርግያ ባጽዕ ከይቈረጾ
ጋሕቴላይ በጺሖም ውግእ ገጢሞም’ኳ
እንተ ነበሩ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት
ኣይተጻወሩዎን። ብርጌድ 303 ገለ
ክፋሉ ናብ ድግድግታ ምስ ተጸፍዐ፡
ምስ’ቶም ኣብ ድግድግታ ዝተጨፍለቑ

ተደምሲሱ። 301 ገለ ክፋሉ ተጨፍሊቑ
ዝተረፈ ድማ ናብ ሰባር ጉማ ተጸጊዑ
ክከላኸል ሓዲሩ።
9 ለካቲት፡ ህ.ግ. ካብ ሰዓት 06፡
00 ናይ ንጉሆ ብሰለስተ ኣንፈት
ማለት ታሕታይ ደንጎሎ፡ ድግድግታን
ንሸነኽ ደጎሊን ከቢድ መጥቃዕቲ
ከፊቱ። ደንጎሎ ታሕታይ ሰዓት 08፡00
ድግድግታ ሰዓት 09፡00 ደጎሊ ድማ
ሰዓት 13፡15 ተቘጻጺሩወን። ስርዓት
ደርግ፡ ክብደት መጥቃዕቲ ህዝባዊ
ግንባር ዝያዳ እናተገንዘቦ ብዝኸደ፡ ካበየ
ቦታኡ ሰራዊት ምድራብ ቀጺለ።
10 ለካቲት፡ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር
ካብ ንጉሆ ኣትሒዙ ባጽዕ ንምቁጽጻር
መጥቃዕቲ ምስ ፈነወ፡ ጎርጉሱም፡ ዕዳጋ፡
ፎርቶ፡ ኣጂብን ሕርጊጎን ብምቁጽጻሩ፡
ሰራዊት ደርግ ናብ’ታ መደበር
ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረት ‘ናቫል በይዝ’ን
ጥዋለትን ኣተወ። ኣብ ናይ ኣጋ ምሸት
መጥቃዕቲ፡ ኣብ ግራርን ‘ናቫል በይዝ’ን
ተሪር መጥቃዕቲ ብምፍናው፡ ንሳሊናን
ገለ ክፋል ግራርን ከምኡ’ውን ገለ ክፋል
ካብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ተቖጻጺሩ
ሓዲሩ።
ድሕሪ ምትሓዝ ዓድዕለ፡ ንላዕሊ
ገጹ ዘንቃዕረረ ክፍላተ-ሰራዊታት 85
ከምኡ’ውን 61 ድማ፡ ኣብ 9 ለካቲት
ደንጎሎ ላዕላይን የማን ጽርግያ ጊንዳዕ
ዝርከቡ በረኽቲ ቦታታትን ንምቁጽጻር፡
ካብ ግንባር ከረንን ካልኦት ከባቢታትን
ምስ ዝመጽኡ ክፍለ-ጦራት ስርዓት
ደርግ ኣብ ከቢድ ውግእ ተጸሚዶም
ውዒሎምን ሓዲሮምን። ክፍለ-ሰራዊት
85፡ ድሕሪ ከቢድ ውግእ፡ 19 ለካቲት
ሰዓት 08፡00 ናይ ንጉሆ ደንጎሎ
ላዕላይ ብምቁጽጻር ናብ ጊንዳዕ ቀኒዑ።
ክፍለ ሰራዊት 61 ድማ ፈረሰገን
ሓመልማልን ብምድያብ፡ ነቲ ፈንጢሱ
ጽርግያ ኣስመራ ባጽዕ ክኸፍት ዝወሓዘ

ኣሃዱታት ደርግ ክዓግት ኣብ ከቢድ
ውግእ ተጸሚዱ ወዓለ።
ማዕረ ማዕረ ናይ’ዚ፡ ኣሃዱታት ህዝባዊ
ሰራዊት ባጽዕ ንምቁጽጻር ኣብ ገስጋስ
ነበራ። 11 ለካቲት ካብ ንጉሆ ሰዓት 06፡
30 ኣትሒዙ ‘ናቫል በይዝ’ ንምቁጽጻር
ደማዊ ውግእ ተኻየደ። ሓይሊ ባሕሪ
ኢትዮጵያ፡ ውግእ እናቐረቦ ከም ዝኸደ
ምስ ተገንዘበ፡ ድልዱል ዕርድታትን
መዋግኢ ቦታታትን መሪጹ፡ ምስ’ቲ
እናተኾብኮበ ዝተጸንበሮ ሰራዊት
ተወሃሂዱ ናይ ሞትን ሕየትን ውግእ
ኣካየደ። ህዝባዊ ሰራዊት ግን፡ ብዝዀነ
ይኹን መንገዲ ንመደበር ሓይሊ ባሕሪ
ካብ ምቁጽጻር ክዕገት ስለ ዘይነበሮ፡
ምሉእ መዓልቲ ናይ ኢድ ብኢድ
ውግእ ክካየድ ኣገዲዱ። ድሕሪ መሪር
ውግእን ከቢድ ምስዋእቲን፡ ሰዓት 05፡30
ድሕሪ ቐትሪ፡ ‘ናቫል በይዝ’ ኣብ ትሕቲ
ምሉእ ምቁጽጻር ኣእትዩዋ። ኣዛዚ ኮር
606 ብሪጋደር ጀነራል ጥላሁን ክፍለ፡
ኣዛዚ 3ይ ሞተራይዝድ ክፍለ-ጦር
ብሪጋደር ጀነራል ዓሊ ሓጅ ዓብዱላሂን
ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ካፕተን ጸጋየ መኮነን
ዝርከቡዎም ልዕሊ 1000 ሰራዊት
ተማሪኾም። ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ
ኮሞዶር በለገ በለጠ ዝርከቦም ብዙሓት
ከኣ ሞይቶምን ቆሲሎምን። ኣዛዚ
ሓይሊ ባሕሪ ሰሜን ኮሞዶር ፍሊጶስ
ክብረት ድማ፡ ካብ ባሕሪ ንተጋደልቲ
ክሃርማ ዝፍትና ዝነበራ መራኽብ ሒዙ
ናብ ዳህላክ ሃዲሙ።
ጸላኢ ነቲ ኣብ ባጽዕ ዝደሃኽ ዝነበረ
ወገኑ ክረድእ፡ ብዓቢኡ ድማ መስመር
ኣስመራ-ባጽዕ ብምኽፋት ንባጽዕ
ንኸድሕን፡ ካብ ዝተፈላለዩ ግንባራት

እንተላይ ካብ ማእከል ኢትዮጵያ፡ ዝርካቡ
ኣሃዱታቱ እናግዓዘ፡ ኣብ’ቶም ናብ
ጊንዳዕ ዘገምግሙ የማነ-ጸጋም ጽርግያ
ዝርከቡ በረኽቲን ስትራተጂካውያንን
ታባታት ጋሕያት፣ ‘ቦነስ ቢሮ’ን
ሓመልማልን ዕርድታቱ ኣደልዲሉ።
ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰራዊት ደርግ
ንምዕጋት ከኣ፡ ጽንኩር ናይ ምክልኻልን
ጸረ-መጥቃዕቲን ቀጺሉ። ጀነራል
ሑሴን ኣሕመድ ዝርከቦም ላዕለዎት
ኣዘዝቲ ሁ.ኣ.ሰ.፡ ኣብ እምባትካላ ውግእ
እናመርሑ ብሓያል ድፍኢት መከላኸሊ
ንኽሰብሩ ኣሃዱታት እናቐያየሩ ዘካየዱዎ
ጻዕሪ፡ ብደማዊ ውግእ ተባሒቱ። ኲናት
ፈረሰገን ሓመልማሎን እውን ናህሩ
ከየጉደለ ክሳብ 16 ለካቲት ቀጸለ።
13 ለካቲት፡ ክፍለ-ጦር 18
“ተራራው” ኣርባዕተ ብርጌዳቱን
ተደረብቲ ሻለቃታቱን ብምስላፍ፡
ብ2ይ ሜካናይዝድ ክፍለ-ጦርን ሳልሳይ
ሞተራይዝድ ብርጌድን ተሰንዩ፡ ግንባር
ጊንዳዕ ንኽሰብር፡ ካብ ሰዓት 01፡00
ናይ ለይቲ ኣትሒዙ ምሉእ መዓልቲ
ተደራራቢ መጥቃዕቲ ክፍኑ ስለ
ዝወዓለ ጽንኩር ናይ ምክልኻል ውግእ
ኰነ። ክልተ ሻለቃታት ካብ ብርጌድ
38 እውን ከይተራእዩ ሰሊኾም ክሳብ
ደንጎሎ በጽሑ። ክፍለ-ሰራዊት 85፡ 61፡
ከምኡ’ውን ሜካናይዝድ ኣሃዱታት ኣብ
ጽኑዕ ውግእ ተጸሚዶም። በቲ ቀንዲ
ሰራዊት ደርግ ዘድሃበሉ ዕርድታት
ማለት ብወገን ክፍለ-ሰራዊት 85፡
ውግእ ናብ ኢድ ብኢድ ሰጊሩ። ኣብ
መወዳእታ፡ እቶም ዝሰለኹ ክልተ
ሻለቃታት ብዘይመላሲ ኣውያት
ሓቒቖም ተሪፎም።
እቲ ኣብ ኤርትራ ሓያል ዝበሃል
ክፍለጦር 18 ‘ተራራ’፡ ህዝባዊ ግንባር
ናብ ከረን ንምግስጋስን ከረን ንምቁጽጻርን
ንዝገበሮ ፈተነ ኣብ ምፍሻል ዓቢ ተራ
ስለ ዝነበሮ፡ ናይ 1ይ ደረጃ ናይ ዓውደ
ውግእ ‘ኒሻን’ (መዳልያ) ዝተሸለመ እዩ
ነይሩ። ኣዘዝቲ 2ይ ኣብዮታዊ ሰራዊት
ድማ፡ እንተ ወሓደ ንግንባር ጊንዳዕ
ሰቢሩ፡ ባብ ባጽዕ ክኸፍተሎም እምነት
ምሕዳሮም ሓድሽ ተርእዮ ኣይነበረን።
እንተ ዀነ ግን መስመር ምክልኻል
ክፍላተ-ሰራዊት 85፡ 61፡ ከምኡ’ውን 96፡
ክጠሓስ ዝክኣል ኰይኑ ኣይጸንሖምን።
እዚ ኹሉ እናዀነ ክፍለ-ሰራዊት 70፡
ቀዳማይ ዕማሙ ብምፍጻም፡ ካብ ኣንፊ
ባጽዕ ናብ’ቲ መሳገሪኡ ዝጸበበ ውሽጢ
ባጽዕ የማዕዱ ነይሩ። 11 ለካቲት፡ ማዕረማዕረ ‘ናቫል በይዝ’ ንምቁጽጻር ዝተገብረ
ውግእ፡ ክፍለ-ሰራዊት 70 ብሜካናይዝድ
ኣሃዱ ተሰንዩ ናብ ጥዋለት ንምስጋር፡

ኣብ’ታ ሰራዊት ደርግ ከም ዓይኒ ዕንቊ
ዘጽበባ ቀጣን ገበይ ስጋለት ከቢድ
መስዋእቲ እናኸፈለ ኳሕኰሐ። እታ
ብኣጻብዕ ብዝቑጸራ ኣፈሙዛት ክትዕጾ
እትኽእል ቀጣን ገበይ ስጋለት፡ ብቐሊሉ
ትሕለፍ ኣይነበረትን። ሰራዊት ደርግ
ኣብ ድልዱል ዕርድታት፡ ተጋደልቲ ኣብ
ቀላጥ ጽርግያ ፊት ንፊት ተፋጠጡ።
12 ለካቲት፡ እቲ መንገዲ ጥዋለት
ዓጽዩ፡ ንህዝቢ ጅሆ ሒዙ ዝዋጋእ ዝነበረ
ብራርያ ሰራዊት፡ ህዝቢ ንኸይጉዳእን
እቲ ጥፍኣቱ ንዘይተርፎ ዝዋጋእ
ዝነበረ ሰራዊት ንኸንቱ ንኸይመውትን
ብሰላማዊ መንገዲ ኢዱ ንኽህብ
ተደጋጋሚ ፈተነ ተገይሩ። እቲ ክሳብ
መወዳእታ ተዋጊኡ ንባጽዕ ንኸጻንሓ
እናሻዕ ናይ ቀቢጸ-ተስፋ ትእዛዝን
ምሕጽንታን ዝቕበል ዝነበረ ኣዛዚ 6ይ
ነበልባል ክፍለ-ጦር ብሪጋደር ጀነራል
ተሾመ ተሰማ ግን ንጻውዒት ሰላም
ህዝባዊ ግንባር ብምንጻግ ምእዙዝነት
መሪጹ።
ናይ ሰላም ኣማራጺ ተዓጽዩ። ገደብ
ግዜ ሰላም ምስ ኣኸለ፡ ኣሃዱታት ክፍለሰራዊት 70፡ ምስ ሜካናይዝድን ሓይሊ
ባሕሪን ብምውህሃድ፡ ነቲ ቀጣን ገበይ
ስጋለት ዓጽዩ ናይ ሰላም ጻውዒት
ዝሓንገደ ሰራዊት ክሃርሙ ተዋደዱ።
እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ክንዲ በታ ከም
ኣፍ ዕንቊ ዝጸበበት ስጋለት ጥራይ ክንዲ
ዝኸውን፡ ካልእ ብልሓት እውን ክሕግዞ
ኣድለየ። ኣብ 15 ለካቲት ሰዓት ሰለስተ፡
ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዘይተጸበዮ ሜላ፡
ተጋደልቲ ካብ ‘ናቫል በይዝ’ን ግራርን፡
ብፈጣናት ጀላቡ እናሰገሩ ኣብ ወደብን
ርእሲ-ምድሪን ነኸሱ። ብስጋለት ቀጣን
እውን ብጽዑቕ ጉልባብ ከቢድ ብረት፡
ተጋደልቲ ክፍለ ሰራዊት 70 በታ ቀጣን
መንገዲ ጠነኑ። ኣብ ታሪኽ ህዝባዊ
ግንባር ፍሉይን ናይ ፈለማን ዝዀነ
ውሁድ መጥቃዕቲ ባሕሪን መሬትን
ንሰራዊት ደርግ ኣሰናበዶ።
ቀጣን ገበይ ስጋለት ምስ ተሰግረት፡
ናይ ከተማ ውግእ ኢድ ብኢድ ቀጸለ።
ኣምስዩ፡ ሓዲሩ፡ ንጽባሒቱ 16 ለካቲት
ናይ ንጉሆ እውን ናይ ደም ጭርጭር
ዓበደ ደው ኣይበለን። ሰዓት 10፡00
ቅድሚ ቀትሪ ግን ሰራዊት ደርግ ኣብቀዐ።
ብሪጋደር ጀነራል ተሾመ፡ ምክትል ኣዛዚ
3ይ ሜካናይዝድ ክፍለ-ጦር ኮሎኔል
በላይ ኣስጨናቂ ዝርከብዎም ውሑዳት
ነብሶም ክቐትሉ ከለዉ፡ እቲ ተገዲዱ
ክዋጋእ ዝቐነየ ሰራዊት ግን ቁሱል፡
ምሩኽን ምዉትን ኰነ። ባጽዕ ካብ ጻት
ናብ ጻት ንብረት ህዝባዊ ግንባርን ህዝቢ
ኤርትራን ኰይና።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ. 167

ኤርትራ
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ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ

ንውሽጠይ’የ ዝኣምን
ኖህ፡ ኣብቲ ፈለማ ሌላና ንዓኻ ብምርካበይ ህይወት ኣመና ክትቀለለይን ሓጐስ
ዝዓስለንን ኰይኑ’ዩ ዝስምዓኒ ነይሩ። እቶም ሎሚ ካብ ልሳንካ ዓዲ ኣርሒቖም ዘለዉ
ምቁራት፡ ልብኻ ዝትንክፉ ቃላትካ መግበይ እዮም ነይሮም። ምሳኻ ተራኺበ ድቃስ
እውን ዝረኣየኒ ኣይነበረን። ፍሽኽታኻ ዕላልካ ከሰላስል ሰለም ከየበልኩ እያ መሬት
እትወግሓኒ ዝነበረት።
ኖህ፡ ስለምታይ ትማልን ሎምን ነንበይኑ ባህሪ ሒዝካ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ትምልሶ።
እንተ ኣነ ክንራኸብ ኣመና ይህንጠ ከም ዘይነበርኩ፡ ሕጂ ግን ንራኸብ ክትብለኒ ከለኻ
ካብ ቃላትካን ተግባራትካን ዝዕዘቦም ዘለኹ እናተራእየኒ ኣመና’የ ዝሓርቕ። ብኣፍካ
ልብኻ ሂብካኒ ኢኻ፡ እንተ’ቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ’ዩ።
ኖህ፡ ብኣፍካ ዘይኰነ ብተግባርካ ቅንዕናኻ ከተርኢ ከም ዝግበኣካ ከዘኻኽረካ እደሊ።
ኣብ ዕላልካ ከምዘይትጋገን ብምሉእ ልብኻ ንሰብ ከም ትቐርብን ኢኻ ተዕልለኒ ኔርካ።
ኣነ’ውን በቲ ተርእየኒ ዝነበርካ ትሕትናን ሓልዮትን ተመሲጠ ንኽኣምነካ ኣይተጸገምኩን።
ዘይትቕበር ሓቂ ጸሓያ ኣብሪቓ ነቲ ቀቢርካዮ ትጓዓዝ ዝነበርካ ባህርያትካ ቀሊዓ
ንኸስተውዕል ኣኽኢላትኒ እያ።
ኖህ፡ ማዕረ’ቲ ዝተቐበልኩኻ’የ ካብ ልበይ ኣርሒቐካ ዘለኹ። ከምዚ ክትከውን ፈጺመ
ይጽበየካ ኣይነበርኩን። ንዓይ ንምእዋን ትዋሳእ ከምዝነበርካ ገርሂ ልበይ ክትጥርጥር
ኣይከኣለትን። ብፍቕሪ እናመሓልካ ክጥርጥረካ ዝሕሰብ ኣይኰነን፡ ልዕሊ ፍቕሪ ዝእመን
ነገር ኣብዛ ምድሪ ስለዘየለ።
ኖህ፡ ‘ስለምንታይ ፍቕርና ከም ቀደሙ ዘይከውን ልብኺ ተርሕቒ’ እናበልካ ኣብ
እንራኸበሉ ትደግመለይ ቃል’ዩ። ግደ ሓቂ ግን፡ ኣነ ዘይኰንኩ ንስኻ ልብኻ ከም ዘይርከብ
ምስ ኣስተውዓልኩ’የ ልበይ ኣርሒቐልካ። ሕጂ’ውን ንቓላትካ ዘይኰንኩ ንውሽጠይ’የ
ዝኣምን፡ ክሳብ ንንጽህናኻ ልበይ ዘይኣመነትሉ።

ኣብ ዓለም ብስፍሓቱ ኣብ ካልኣይ
ደረጃ ዝስራዕ ውቅያኖስ እዩ። ልዕሊ ሓደ
ርብዒ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ማይ ዓለም
ሒዙ ድማ ይርከብ። ምንጪ ብዙሓት
ኢንዱስትሪያዊ ንግድን መጓዓዝያን
ዝዀነ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ፡ ብሸነኽ
ምዕራብ ንሰሜንን ደቡብን ኣመሪካ፡
ብወገን ምብራቕ ድማ ንኣፍሪቃን
ኤውሮጳን ኣብ ዘዳውብ ቦታ ተደኲኑ
ይርከብ። ብዘይካ’ዚ ኣትላንቲካዊ
ውቅያኖስ ምስ ማእከላይ ባሕሪ
ብኣስታት 14 ኪሎ-ሜትር ግፍሒ ዘለዎ
መትረብ ጂብራልታር ይራኸብ።
ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብዕቤቱ ኣብ
ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ፡ ቅድሚ
ክልተ ሚእቲ ሚልዮን ዓመት ኣቢሉ
ኣብ ኣርሓ ኣህጉር ፓንጊያ (ንኣመሪካ፡
ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ዘጣምር ዝነበረ
ኣህጉር) ብዝተፈጥረ ናይ ምክፍፋል
ኣጋጣሚ ዝቖመ ማያዊ ኣካል ናይዛ
ምድሪ’ዩ። ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ኣብ
ሰለስተ ዓበይቲ ክፋላት ዝተመቓቐለ
ኰይኑ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ምቃል ቦታ
ድማ ብዝሒ ዘለዎም ንኣሽቱ ደሴታት
ይሓቁፍ። ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ
ተደኲነን ካብ ዝርከባ ዝዓበያ - ከም ኲባ፡
ብሪጣንያ፡ ኣየርላንድን ኒው ፋውንድ
ላንድን ዝተባህላ ሃገራት ከም ኣብነት
ክጥቀሳ ይኽእላ። ብተወሳኺ፡ ንሰሜንን
ደቡብን ኣመሪካን ኤውሮጳን መፈላለዪ

ንኣፍልጦ
- ዝነውሐ ዓመታት ኣብ መሬት ብህይወት ዝነብሩ ፍጡራት፡ ኣብ ምድረ-በዳ ሞጃቫ
ዝነብሩ ክሬኦሰተ (Creosote) ዝበሃሉ ቈጥቋጥ ኰይኖም፡ ን12 ሽሕ ዓመት ኣብ ዓለም
ከይሞቱ ጸኒሖም፡፡
- ሓርገጽ መልሓሱ ከንቀሳቕስ ስለዘይክእል መግቢ ከኮማስዕ ኣይክእልን። ስርዓተምሕቃቕ መግቡ ግና፡ ንሓጺን ከሐቅቕ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ፡፡
- እታ ዝለዓለ ብፍጥነት እትበርር ዑፍ፡ ጻዕዳ ዑፍ ኰይና፡ ኣብ ሰዓት 152.8 ኪ.ሜትር
ትበርር፡፡
- ካብ እንስሳታት እቲ ዝለዓለ ድምጺ ዓው ክብል ዝኽእል ዓሳ ነባሪ ጥራይ’ዩ፡፡

ልዕሊ ትጽቢት ንኽትከውን ልዕሊ ትጽቢት ዕየ!

ፐት ሮዝ፡ ኣዝዩ ህቡብ ተጻዋታይ በይዝ
ቦል’ዩ። ዋላ’ኳ ሌላ እንተዘይብልና በቲ
ብርቂ ዝዀነ ኣተሓሳስባኡ ንህይወተይ
ቀይርዋ እዩ። እታ መዓልቲ ፐት ሮዝ፡
ቃለ-መሕትት ዝገብረላ ዝነበረት’ያ። ነቲ
ዓመታዊ ዝካየድ ናይ ቲ.ዋይ ዋንጫ
ውድድር ክሳተፍ ኣብ ጽቡቕ ልምምድ’ዩ
ዝነበረ። ብዛዕባ’ቲ ውድድር ክሓትዎ ምስ
ዝመጹ ጋዜጠኛታት ክዘራረብ ከሎ መስኮት
ተለቪዥን ከፊተ እየ ዝከታተል ነይረ።
እቲ ሪፖርተር ሕቶኡ ጀመረ፦ “ፐት፡
እዚ ተታሒዙ ዘሎ ክብረ-ወሰን ከተፍርሶ
78 ነጥቢ ጥራይ’ዩ ዘድልየካ። ስለዚ፡ 78
ነጥቢ ከተዋህልል ክንደይ ግዜ ኩዕሶ
ምህራም ከድልየካ እዩ?” ክብል ሓተቶ።
ፐት ነቲ ሪፖርተር ቀው ኢሉ ድሕሪ
ምጥማት፡ “ናብ ውድድር ክኣቱ ከለኹ
ልዑል ነጥቢ ንኸምጽእ ልዑል ተስፋ’የ

ዝገብር። ነጥቢ ከም ዘምጽእ ልዑል ተስፋ
እንተዘይገይረ፡ ናብ ውድድር ዘእቱ
የብለይን። ብዓቢ ተስፋ እንተተጓዒዘ ድሮ
ነጥቢ ከምዘምጽእ እምነት ስለዘሕደርኩ
ነጥቢ ከምጽእ’የ። ኩሉ ግዜ ኣወንታዊ
ትጽቢታተይ’ዩ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰርዓኒ!”
በሎ። ብድሕሪ’ዛ መልሲ ዝርርቦም
ቀጺሎም ይዀኑ፡ ኣነ ንፍልስፍና ፐት ሮዝ
ምስ ህይወተይ ከነጻጽሮ ክፍትን ጀመርኩ።
ንመጀመርያ ግዜ ገሚተዮ ዘይፈልጥ
ስክፍታታት ክስምዓኒ ጀመረ።
ሸቃጣይ ስለዝዀንኩ ሓያሎ ካብ
ፍርያተይ ክዕደገለይ (ኽሽየጠለይ) እደሊ።
ከም ወላዲ፡ ንፉዕ ኣቦ ክኸውን እህንጠ።
ከም በዓል ሓዳር ድማ ኣገዳሲ በዓል ሓዳር
ክኸውን እደሊ።
ግደ ሓቂ ኣብ ስርሐይ ደሓን ዝዀነ ኣታዊ
ኣሎኒ። ሕማቕ ኣቦ’ውን ኣይኰንኩን። ኣብ
ሓዳረይ’ውን ደሓን ዝዀንኩ በዓል ቤት’የ።
እዚ ግን እኹል ኰይኑ ኣረኸብክዎን።
ኣመና ሓያል ሸቃጢ፡ ንፉዕ ኣቦ፡ ኣገዳሲ
በዓል-ቤት ክኸውን ድማ ተሃንጥየ።
ኣብ ኣወንታዊ ትጽቢታት ዝነበረኒ
ኣመላኻኽታ ምሉእ ብምሉእ ክቕይሮ
ሓሊነ። ቀይረዮ ድማ። እቲ ውጽኢት
ብጣዕሚ’ዩ ዘገርም። እቲ ጻዕሪ ድማ... በቃ

ልዕሊ ትጽቢት ምዕያይ ጥራይ። ልዕሊ
ትጽቢት ስለዝዓየኹ፡ ኩሉ ነገር ልዕሊ
ትጽቢት ኰይኑለይ። ኣብ ናይ መሸጣ
ኣታዊታተይ ዓቢ ለውጢ ኣምጺአ፡
ንወደይ ከሐጉስ ኢለ ዝተዓጠቕኩሉ ናይ
በይዝ ቦል ኣሰልጣንነት ተዓዊተ። ምስ
በዓልቲ-ቤተይ ድማ ደስ ዘብል ፍቕራዊ
እዋናት ከነሐልፍ ጀሚርና። እዚ ኹሉ
ሳላ ሓንቲ መዓልቲ ፍልስፍና ፐት ሮዝ
ስለዝኾነ ድማ ብዙሕ የመስግኖ። ዋላ’ውን
ዘይፈልጠኒ እንተዀነ የቐንየለይ ፐት
ሮዝ!
ምስጢር ህይወት ልዕሊ ትጽቢት ክትዓዪ
ከለኻ ኢኻ እተስተማቕሮ። ምናልባት
መሳርሕትኻ “ክፍቶ ኢሉ እኳ’ዩ! . .
ከምዚ ክኸውን ደልዩ . . .!” ክብሉኻ
ይኽእሉ ይዀኑ፡ ወይ’ውን ደቂ ክፍልኻ
ክስሕቑኻ፡ ወይ ከላግጹልካ ይኽእሉ
ይዀኑ። ኣይተድህበሎም። ልዕሊ ትጽቢት
ጥራይ ዕየ። ሽዑ ዓወት ኣብ ዘይተጸበኻዮ
ግዜ ደበኽ ክትብል እያ። እቶም ኣፎም
ዘዝሃቦም ዝዛረቡ ዝነበሩ ድማ ኣፎም
ክዕበስ ክትርእዮ ኢኻ። ዋላ’ውን ምዝራብ
እንተዘይኣቋረጹ፡ ንስኻ ግን... በቃ ቀጽል
ጥራይ። ልዕሊ ትጽቢት ንኽትከውን ልዕሊ
ትጽቢት ጥራይ ዕየ!።

ስለዝግለጽ ብብዝሒ ናይ ምንቅጥቃጥ
ምድርን ቮልካኖን ሓደጋታት ዝረኣየሉ
ሰማይ ጠቀስ ጎቦ ሚድ ኣትላንቲክ ኣብ
ሰሜናዊ ጫፍ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ
ይርከብ።
ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ፡ መብዛሕትኡ
እዋን ማእከላይን ምጡን ሙቖትን
ዘለዎ ኩነታት ኣየር ኣለዎ። ኣብ ገለ
ገለ ኣጋጣሚታት ዝሑል ኩነታት
ኣየር ብዝፍጠር ግመ ኣብ መጓዓዝያ
መራኸብን ጀላቡን ዕንቅፋታት ክፈጥር
ይርአ’ዩ። መጠኑ ዘይቅየር ንፋስ’ውን
እቲ ቀንዲ መለለዪ ናይዚ ከባቢ ኰይኑ፡
ኣብ ብዙሓት ኣህጉራት ብሓፈሻ ኣብ
ኤውሮጳ ድማ ብፍላይ ንዝፍጠር
ኩነታት ጸላዊ’ዩ። ንብዙሓት ኣብ
ኣህጉር ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝርከቡ
ዓበይቲ ወሓይዝን ኣፍላጋትን መጋቢ

ዝዀነ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ፡ ንከም
መትረብ ሜክሲኮ መገብቲ ወሓይዝን
ምንጪ ማይን’ዩ።
ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብብዝሒን
ዓይነትን ዝተፈላለዩ እንስሳታትን
ኣታኽልትን ዘዕቊብ ሰፊሕ ማያዊ
ኣካል እዛ ፕላኔት’ዩ። ልዕሊ ፍርቂ
ካብቲ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ምግፋፍ
ዓሳ ዝትግበር ንጥፈታት ኣብዚ
ውቅያኖስን ተመገብቱ ዝዀኑ ማያዊ
ኣካላትን ይፍጸም። ብዓይነት ፍሉያትን
ተመረጽትን ዝዀኑ ዝተፈላለዩ ዓሌታት
ዓሳታት ዝርከቡሉ ብምዃኑ ድማ ካብ
ካልኦት ውቅያኖሳት ፍሉይ ይኸውን።
ብከላ እቲ ዝዓበየ ጸገም ናይዚ
ውቅያኖስ ካብ ዝኸውን ዘመናት
ኣሕሊፉ’ዩ። ካብ መራኽብ ዝልሑኽ
ነዳዲ እቲ ዝዓበየ ጸገም ክኸውን
እንከሎ፡ መብዛሕትኦም ናይ መራኽብን
ኣብ ባሕሪ ናይ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ
ጸገንቲ ናይ ጽገና ንጥፈታቶምን ኣብ
ጫፍ ባሕሪ ስለዘሰላስሉ ብእኡ መንጽር
እቲ ማይ ናይቲ ውቅያኖስ ንብከላ
ጠንቂ ይኸውን። ብዘይካ’ዚ’ውን
ዓበይቲ ኢንዱስትሪታትን ትካላትን
ንማያዊ ኣካል ከም መአከቢ ጐሓፍ
ስለዝጥቀማሉ፡ ማያዊ ኣካል ኣትላንቲካዊ
ውቅያኖስ ግዳይ ብከላ ንክኸውን ካብ
ዘገድድዎ ጠንቂ ምኽንያታት ሓደ’ዩ።

ሕቶ ዝተመሳቐለ ቃላት

መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ
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ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ

ዓወት ንኸተስተማቕር፡ ትርጉም
ውድቀት ብግቡእ ክትርዳእ ይግባእ።
ብዙሓት ሰባት ንውድቀት ብኣሉታዊ
መዳዩ ጥራይ እዮም ዝጥምቱዎ።
እንተዀነ፡ ካብ ሰጥ ዝበለ መገዲ፡ እቲ
ክብን ለጠቕን ዘለዎ ብዝያዳ የትርር።
ውድቀት ኣብ ዘጋጥመካ እዋን ከኣ፡
ርዝነት ናይ’ቲ ዝተጓዓዝካዮን
ዝበጻሕካዮን ደረጃ ብግቡእ ትግንዘቦ።
ውድቀት ንገዛእ ርእሱ ከመይ ገይርካ
ክትትንስእ ከም እትኽእል ክትፈልጥ
ዝሕግዘካ ተመኩሮ እዩ። እቲ ቀንዲ
ሕመረት፡ ብዘጋጠመካ ውድቀት
ምስትንታንን ምሕዛንን ገዲፍካ፡
ንውድቀትካ ብኸመይ መፍትሒ
ሽግራትካን መሳልል ዓወትካን
ትገብሮ’ዩ። ድሕሪ ውድቀት ዓወት
ከም ዘሎ - ጸሓይ እንተተኸወለት
ከዋኽብቲ ክወጽኡ ምዃኖም እንተ
ተረዲእካ።
ኣብ ጉዕዞ ምንባር፡ እቲ ዝበለጸ
ዓወት ብብዙሕ ፈተናታት በሊሕካ
ምውጻእ’ዩ። ኣብ መዓሙቕ ሽግር
እንተ ሃለኻ’ውን፡ እትውንኖ ሓይሊ
ተጠቒምካ፡ ካብ ናይ ፈተናታት ዓውደውግእ ተዓዊትካ ክትወጽእ ትኽእል
ኢኻ። እዚ ክትገብር ትኽእል ግን፡
ንውድቀትካ ከም መንገዲ ዓወት
ምስ እትርደኦ ጥራይ’ዩ። ነዚ ካብ
ዘይምርዳእ፡ ብፍሽለት ናይ ቀዳማይ
ፈተነኻ እንተ ሰንቢድካ፡ ሓንቲ
ስጉሚ’ውን ንቕድሚት ክትከይድ
ኣይትኽእልን - እንትርፎ ንድሕሪት።
ኣብ ጉዕዞ ዘጋጥመካ ውድቀት፡ ከም
ሓድሽ ማዕጾ ዕድላትካ ምዃኑ እንተ
ተገንዚብካ ግን፡ ብዙሕ ዝተዓጽወ
ማዕጾታት ዓወት ከተርሑ ትኽእል
ኢኻ።
ታሪኽ ዕዉታት ሰባት፡ ኣብ ህይወትና
ዓቢ መምህር’ዩ። ዝተጓናጸፉዎ
መድረኻት ዓወት፡ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ፡
ውድቀትን ዘይሕለል ፈተነን እዩ።
ንኣብነት ቶማስ ኤዲሰን፡ እዛ ኣብ’ዚ
እዋን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም
ተዘርጊሓ ዛላ መብራህቲ/ኣምፑል ኣብ
ጥቕሚ ንኽትውዕል፡ ንኣስታት ሓደ
ሽሕ ግዜ ፈተነታት ኣካይዱ። ተስፋ
ብዘይምቑራጹ እዩ ድማ ክዕወት
ዝኸኣለ። ሽሕ ግዜ ክፍትን እንከሎ፡
ንነፍሲ-ወከፍ ፈተነ ከም ሓንቲ ስጉሚ
ንቕድሚት’ምበር፡ ከም ፍሽለት
ወሲዱ ደው ኣይበለን። ሰለ ዝዀነ፡
ዝበለጸ ዓወት ንኽትረክብ፡ ብዙሕ
ዋጋ ምኽፍል፡ ተስፋ ዘይምቑራጽን
ትዕግስቲን የድልየካ።
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ጸሓይ እንተተኸወለት ከዋኽብቲ ክወጽኡ. . .
ውድቀት፡ ኣብ ኣተሓሳስባኻ’ዩ
ዝምርኰስ። ነቲ ኲነት ከም ዓቢ
ፍሽለት ገይርካ እንተ ተረዲእካዮ፡
ኣብ ቅድመኻ ንዘሎ ዕድላት ካብ
ምስትብሃል ተሓሪምካ፡ ንነብስኻን
ንኻልኦትን ኣብ ምውንጃል ትጽመድ።
ብኣንጻር ናይ’ዚ፡ ውድቀት ኣብ መጻኢ
ዝሓየለ ድርዒ ምዃኑ ክትግንዘብ
እንተ ኽኢልካ፡ ብዘጓነፈካ ኣይተማርርን
ኣይትጭነቕን። ውድቀት ብእወንታዊ
መገዲ እንተ ተቐቢልካዮ፡ ካብ ጽኑዕ
መቝሕ ፍርሒ ኣናጊፋ፡ ዝበለጸ
ዓወት ክትጓናጸፍ የኽእለካ። መሰጋገሪ
ዓወት ምዃኑ እንተ ተረዲእካ፡ ቅድሚ
ዕላማኻ ምውቃዕካ፡ ብዝተፈላለዩ
ሓደሽቲ ጐደናታት ትሓልፍ፡ ረጊጽካዮ
ዘይትፈልጥ ቦታታት ክትፈልጥ’ውን
ይሕግዘካ።
ኣብ
ገዛእ-ርእስኻ
ብምምርኳስ፡ ተፈጥሮኣዊ ግንዛበኻ
ክብርኽ ይኽእል። ስለ’ዚ፡ ህይወት
ቀጻሊ ሓደሽቲ ነገራት እንመሃረላ
መድረኽ ስለ ዝዀነት፡ ኢድካ
ብዘይምሃብ፡ ድልየትካ፡ ድሕሪ ሰሙን፡
ወርሒ፡ ዓመት. . . ክትረኽቦ ምዃንካ
ኣሚንካ ምጉዓዝ እዩ።
ጥርዚ ዓወት ብቐሊል ዝመጽእ
ኣይኰነን። ኩሉ ሰብ መሰናኽላት
ከጓንፎ ንቡር’ዩ። ነዚ ሰጊሩ ኣብ
ዝደልዮ ምዕራፍ ምስ በጽሐ እዩ
ተዓዊቱ ዝበሃል። ናይ ሓደ ግዜ ዓወት
ግን፡ ንዝቕጽል ምዕራፍ ህይወት
ዘቕስን ኣይኰነን። እቲ ምንታይ፡ ሓደ
ደረጃ ዓወት፡ መፈለምታ ናይ ሓድሽ
ምዕራፍ’ዩ። በዚ መንገዲ፡ ኣብ ገለ
መዳይ ሽቶኻ ሰለ ዝወቓዕካ ጉዕዞ ናብ
ዓወት ተፈጺሙ ዘይኰነስ፡ ንዝመጽእ
ደረጃታት ብኸመይ በሊጽካ ትወጽኦ’ዩ
እቲ ቁምነገር። ገለ ሰባት፡ ኣብ ገለ
መዳይ ምስ ዝተዓወቱ፡ ኣብ መጻኢ
መሰናኽላት ዝገጥሞም ኣይመስሎምን።
ጎፍ ክብሎም ከሎ ድማ ክቕበሉዎ
ይሽገሩ። ውድቀት መስርሕ ህይወት
ምዃኑ እንተ ፈሊጥካ፡ ንዘጋጠመካ
ክትቅበል ኣይትጽገምን። እዚ ኸኣ
ሓደ ስጉሚ ናብ ዓወት የቕርበካ።
ሰለ’ዚ ግዜኻ ኣብ ምምራር ካብ
ምብኻን፡ መፍቲሒታት ኣብ ምንዳይ
ከተጥፍኦ’ዩ እቲ እንኰ ኣማራጺ።
ውድቀት ብእወንታዊ ሽነኹ እንተ
ተቐቢልካዮ፡ መፍትሕ ዓወት ምዃኑ
ዘረጋግጹ ሰለስተ ረቛሒታት ኣለዉ።
ቀዳማይ፡ ውድቀት፡ ፈተነታት ከተካይድ
ይሕግዝካ፣ ውሽጣዊ ክእለትካን
ምዕባለኻን ክትዕቅን የኽእልካ። እስከ

ፍሽለት ምስ ኣጋጠመካ ኢድካ ዝሃብካሉ
እዋን ክንደይ ይኸውን? ነዞም ብኣጋኡ
ዝተንበርከኽካሎም መሰናኽላት ምስ
እትፍትሾምከ ትጠዓስ’ዶ? ‘ውድቀት
ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን’ዩ’ በሃሊ እንተ
ዀይንካ ግን፡ ካብ ፈተነታት እናሃደምካ
ብሓንቲ ኣንፈት ትጓዓዝ ከም ዘለኻ እዩ
ዘነጽር። ውድቀት ናብ ረብሓኻ እንተ
ለዊጥካዮ፡ ሓደሽቲ ዕድላትን ዕብየትን
ትፈጥር - ከም ጉድኣትን ስዕረትን
እንተ ተረዲእካዮ ግን፡ ናብ ድቕድቕ
ጸላም ትኣቱ። ከም’ቲ ወርቂ ዝያዳ
ብሓዊ ዝዅላዕ፡ ንስኻ’ውን ብዙሕ
ፈተነታት እንተ ሰጊርካ፡ ዝይዳ ከም
እትሕይል ኣስተውዕል።
ዝስዕብ ረቛሒ፡ ውድቀት ዝያዳ
ዓወት ክትጓናጸፍን ንገዛእ-ነብስኻ
ከተማዕብልን ዝሕግዝ መስርሕ ምዃኑ
እዩ ዝሕብር። ሓጎስካን ሓዘንካን
ልዕሊ ዝዀነ ሰብ ንዓኻ’ዩ ዝጸሉ።
ስለ ዝዀነ ንውድቀትካ ኣሚንካ
ምስ ነብስኻ እንተ ተመያይጥካ፡ ኣብ
ኣተሓሳስባኻ ናይ ዓወት መንፈስ ከም
ዝህነጽ ክንጽረልካ እዩ። ንኣብነት ነዞም
ሕቶታት ብቕንዕና ክትምልሶም እንተ
ኽኢልካ፡ ውድቀት ሓድሽ ባብ ምዃኑ
ዝያዳ ከተረጋግጽ ኢኻ። ሰለምንታይ
ፈሺልካ? ካብኡ እንታይ ከሲብካ?
ጽልዋኡ ክሳብ ክንደይ’ዩ? ነቲ ኣሉታዊ
ብኸመይ ናብ ረብሓኻ ትቕይሮ?
ካልእ ፈተነታት ንኸተካይድ ከመይ
ዝበለ ስጉምቲ ክትወስድ ይግበኣካ?
ዝወሰድካዮም ስጉምትታት ብኸመይ
ውጽኢት ከም ዝህልዎም ክትፈልጥ
ትኽእል? ዝብሉ ዛዕባታት ብምልዓል፡
ምስ ነብስኻ ጽቡቕ ናይ ምብህሃል
ዝምድና ክትፈጥር የኽእለካ።
ሳልሳይ ረቛሒ፡ ውድቀት ጠባያት
ይሃንጽ’ዩ፡፡ ዝሓዝካዮ መደብ ምስ
ዝፈሽል ዝወርረካ ስምዒትን ጓሂን
ፍሉይ ክኸውን ንቡር’ዩ። ምናልባት
ተሰሚዑካ ዘይፈልጥ ክኸውን’ውን
ይኽእል። እንተ ዀነ ግን፡ ዝወረደካ
ተቐቢልካ
ዳግማይ
ተዓዊትካ
ንኽትወጽእ፡ ዝተፈላለዩ ሜላታት
ትጥቀም። ብኡ መንጸር ከኣ ትብዓት፡
ተስፋ ዘይምቑራጽ፡ ራእይ፡ ርእሰእምነት፡ ተጻዋርነት፡ ንእትፍጽሞ ነገር
ዝያዳ ክብሪ ናይ ምሃብን ንነገራት
ናብ ረብሓኻ ናይ ምቕያርን ባህሪ
ተማዕብል።
ውድቀት ዘጋጥመካ፡ ኣዚኻ ድኹም

ብምዃንካ ጥራይ ኣይኰነን። ግዜን
ኩነትን ስለ ዝፈላልዮ እምበር፡ ንኹሉ
ሰብ ዘጋጥሞ’ዩ። ገለ ሰባት ንዝረኸቡዎ
ደረጃ ዓወት ካብ ምብራኽ ተዓንቂጾም፡
ብዛዕባ’ቲ ንኸይቀርቦም ዝፈርሕዎ
ውድቀት ክሓስቡ ከይቀሰኑ ይሓድሩ።
ዕላማኦም ንኸይወድቁ እምበር፡ ዝያዳ
ንኽዕወቱ ኣይኰነን። ዓወት ማለት
ግን፡ ንዘለኻዮ ደረጃ ምዕቃብ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ንፍልጠትካን ክእለትካን ዝያዳ
ድርዒ ምድላብ እዩ። ኣብ ዓወት
ንኽትበጽሕ፡ ውድቀት ዘይምፍራሕ።
እኳ ደኣ ሓድሽ ሜላታት ተጠቒምካ፡
ዕጽፊ ምምራሽ’ዩ ዝበለጸ።
ገለ ንውድቀት ካብ ዘቃልዑና ነገራት፡
ድልየትካ ናይ ምግላጽ ፍርሒ’ዩ። ኣብ
ከባቢኻ ልሙድ ዘይኰነ ዕዮ ምስ
እትሰርሕ ወይ ክትሰርሕ ሓሳብካ ምስ
እተካፍል፡ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ሰባት
ክቃወሙዎ ይኽእሉ’ዮም። ሰባት
ንተግባራትካ ነብሰ-ፍትወት፡ ትዕቢት፡
ጽላለ፡ ዘይሓላፍነታዊ፡ ክብረት ኣልቦ፡
ዘይስነ-ምግባራዊ ኢሎም ክገልጽዎ
ወይ ክግምግሙዎ ይኽእሉ እዮም።
ዓለምካ ካብ ዓለሞም ዝተፈለየ ምዃኑ
እንተ ኣሚንካ ግን፡ ንድሕሪት ቁሊሕ
ከይበልካ ትቕጽል። ውድቀት እንተ
ኣጋጠመካ፡ መብልሒኻ ምዃኑ እንተ
ኣረጋጊጽካ፡ ድልየትካ ዘይትረኽበሉ
ምኽንያት የለን። ሓሳባትካ ኣብ ኳና
ዝተሰረተ እንተ ዀይኑ ግን፡ ብናይ
ሰባት ተቓውሞ ትጃጁ፡ ስዕረትን
ውድቀትን ዘጋጠመካ ይመስለካ።
ኣብ እትነጥፈሉ ሞያ ትሕትና
ዘይምንጽብራቕ እውን ንውድቀት
ካብ ዝዕድሙ ነገራት እዩ። ትሕትና
ምልባስ ብዙሕ ንኽትፈልጥ ይሕግዘካ።
ገለ ሰባት ዓወት ምስ ዝጓናጸፉ፡ ኣብ

ሓጺር ግዜ ናይ ባህሪ ለውጢ ከርእዩ
ይጅምሩ። ዝዓመምዎ ዕዮ ንእሽቶይ
ክነሱ ብትዕቢት ክግዝኡ ይጅምሩ።
ክጀሃሩ እንከለዉ፡ ንዝረኸቡዎ ዓወት
ጥራይ ዘይኰኑ፡ እንተላይ ንዘይፈጸምዎ
ዕዮታት ኣጋኒኖም ምዝራብ ከም ሞያ
ይቖጽርዎ። “ኣነ’ኳ ከም’ዚ ዝሰራሕኩ
እየ” እናበሉ፡ ንህሉው ገዲፎም ብዛዕባ
ሕሉፍ ክዛረቡ ወጊሓ ትዓርቦም፡
፡ ትዕቢት ድማ ናብ ውድቀት ገጻ
ብናህሪ ተጋልቦም። ትርጉም ዓወት
ብግቡእ ዝርድኡ ሰባት ግን፡ ዋላ’ውን
ብዙሕ ዕዮታት የበርክቱ፡ ኣብ ዝዓየይዎ
ዘይኰነ፡ ኣብ ዝተረፎም ስራሓት’ዮም
ዘተኩሩ።
ሓላፍነት ዘይምስካም እውን
መንገዲ ውድቀት’ዩ። ሓላፍነት ናይ
ተግባራትካ ዘይምስካምን ብዛዕባ
ሳዕቤኑ ዘይምግዳስን፡ ዝይዳ ንውድቀት
ዘቃልዕ’ዩ። ኣሉታዊ ይኹን እወታዊ
ኣተሓሳስባኻ ተንጸባሪቑ ናባኻ ከም
ዝምለሰካ እንተ ተረዲእካ፡ እትረኽቦ ነገር
ውጽኢት ተግባርካ ምዃኑ ኣጸቢቕካ
ትፈልጥ። ውድቀት፡ ኣብ መደብካ
ጎዶሎ ከም ዘሎ ዘነጽር’ዩ፡፡ ስለ’ዚ ድማ
ኣብ ኩሉ መዳያት ሂወትካ ሓላፍነት
ንኽትስከም ድሉው ኩን።
እምበኣር፡ ውድቀት ዝዓበየ መምህር
- እምባ ዓወት ንኽትሓኩር ድማ
ዝተረረ ቅናት እዩ። ነዚ ብእወታዊ
መዳዩ እንተ ተገንዚብካዮ፡ ሕሉፍ ጌጋኻ
ከም መዘኻኸሪ ኣብ ኣእምሮኻ እንተ
ኣስፊርካዮ፡ ካልኣይ ግዜ ክትደግሞ
ኣይትኽእልን - ዘይትርስዖ ተሞኩሮ
እውን’ዩ። ንውድቀት ከም ውልቃዊ
ድኽመትካ ተረዲእካ፡ ንገዛእ-ነብስኻ
ኣብ በዓቲ ፍርሒን ጣዕሳን እንተ
ዳጒንካያ ግን ሓደ’ኳ ዘናግፈካ የለን።
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ኩርናዕ ዳየሪ
ኣማኑኤል በርሀ

ጭርቃን ንኣእምሮ
(ኣዛነይቲ ሕቶታት)
ኣብ ልዕሊ ኣእምሮ ዳእላ ዝገብሩ ሕቶታት (mind teasers)፡ ንናይ ምስትብሃልን
ምስትውዓልን ዓቕምና ዝፍትሹ ኰይኖም፣ ካብ ሕቶታት ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣዝዮም
እተፈልዩ’ዮም። ኣብ ሓፈሻዊ ፍልጠት፡ ኣብ ኣእምሮኻ ተኸዚኑ ካብ ዝጸንሐ ፍልጠት
ተጠቂምካ ኢኻ እትምልስ። ብዕድል’ውን ቅኑዕ መልሲ ክትህብ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ሕቶታት ‘ጭርቃን ንኣእምሮ” ግን፡ ሽዑ ንሽዑ ብእትገብሮ ቅልጡፍ ግብረ
መልሲ ኢኻ መልሲ እትህብ። ንመልስኻ ግድን መርትዖ ከተቕርበሉ ስለ ዘለካ ድማ፡
ብዕድል ቅኑዕ መልሲ ምርካብ ኣይክኣልን እዩ። ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ሕቶታት፡
እቲ መልሲ ምስ ተነግረካ ግድን ኢኻ ክትግረም። እቲ ምንታይሲ፡ ኣቐዲምካ
ክትሓስቦ ትኽእል ዝነበርካ ቀሊል መልሲ ኰይኑ’ዩ ዝጸንሓካ።
ነዞም ዝስዕቡ 10 ሕቶታት፡ መልሲ ክትርኢ ከይተሃወኽካ፡ ኣቐዲምካ ንዓሰርተኦም
ክትምልሶም ፈትን። ሓንቲ ሕቶ ንምምላስ ልዕሊ ሓደ ደቒቕ እንተወሲዱልካ፣
ሕንቅልሕንቅሊተይ ምጽዋት ኣዝዩ ከድልየካ’ዩ።
1. ዋላ ሓደ ሰብ ርእይዋ ዘይፈልጥ። ኔራ’ውን ዘይትፈልጥ። ግን ከኣ ብሕጂ
ኩሉ ግዜ ትህሉ?
2.ክትጥቀመሉ እንተደሊኻ ትስንድዎ፣ ዘይትጥቀመሉ እንተዄንካ ግን ትእክቦ።
3. ስማ እንተጸዋዕናያ ትጠፍእ።
4.ዋላ ኣብ መዝገበ-ቃላት ትግርኛ፡ “ጌጋ” እትጽሓፍ ናይ ትግርኛ ቃል።
5. ኣብ ሓደ ገዛ ሓሙሽተ ኣሕዋትን ኣቦኦምን ጥራይ ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ
የንብብ ኣሎ። እቲ ካልኣይ መግቢ ይሰርሕ ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ዳማ ይጻወት ኣሎ።
እቲ ራብዓይ ነቲ ኣብ ካንሸሎ ዘሎ ዕምባባታት ማይ የስትዮ ኣሎ። ኣቦኦምከ እንታይ
ይገብር ኣሎ?
6. ድሕሪ ጽባሕ፡ ቅድሚ ትማሊ ናይ ሰሉስ እዩ። ሎሚ መዓልቲ እንታይ እዩ?
7. ሓንቲ ናይ መገዲ ኣየር ማሊዥያ ዝዀነት ነፋሪት ኣብ ሞንጎ ጃፓንን ቻይናን
ወዲቓ እንተተሓምሽሻ፡ እቶም ብህይወት ዝተረፉ ኣበይ ይቕበሩ? ስለምንታይከ?
8.እንተሃልዩካ ክትመቕሎ ዘይብልካ፡ እንተመቒልካዮ ድማ ዘይህልወካ?
9. ሓደ ማእከላይ ዕድመ ዝነብር ፓኪስታናዊ፡ ክንደይ ዕለተ ልደት ኣለዎ?
10. ምሸት ኣዚኻ ጠሚኻ ናብ ገዛኻ ምስ ኣተኻ፡ መብራህቲ ዘየለ ጸኒሑካ። ኣብ
ገዛኻ፡ ፈሓም ዝሓዘት ፈርኔሎ፡ ጋዜጣ፡ ሽምዓ፡ ክርቢት ኣለካ። ቀዲምካ ንኣየነይተን
ምወላዕካ?
11. ኣብ ዘንቢልካ 3 ማንጉስ ኔረናኻ። ሰለስተ ቈልዑ ምስ መጽኡኻ ሓሓንቲኦም
ክትህቦም ደሊኻ። ግን ከኣ ሓንቲ ኣብ’ታ ዘንቢል ክትህሉ ደሊኻያ። እንታይ
ምገበርካ?
12. ንሓንቲ ክቢ (ኩዕሶ እግሪ) ክንደይ ሸነኻት (sides) ኣለዋ?
13. ልክዕ ፍርቂ ኣራንሺ ዝመስል ነገር ጥቐስ።
14. ኣቦን ወድን ብመኪና እናተጓዕዙ፡ ሓደጋ መኪና ኣጋጢምዎም። እቲ ኣቦ
ሽዑ ንሽዑ ሞይቱ። ወዱ ግን ሕክምና በጺሑ። ኣብ’ቲ ሕክምና ግን፡ ነቶም ሒዞሞ
ዝኸዱ፡ ብተረኛ ሓኪም፡ “ንወደይ መብጣሕቲ ክገብረሉ ነብሰይ ኣይገብረለይን
እዩ”” ዝብል መልሲ ተዋህቦም። ካልእ ተረኛ ሓኪም ክሳብ ዝመጽእ ከኣ እቲ ኣቦኡ
ዝሞቶ ቈልዓ ንሱ’ውን ሞይቱ። ኣቦኡ ካብ ሞተ ደኣ፡ “ከመይ ኣቢሉ፡ “ወደይ
መብጣሕቲ ክገብር ነብሰይ ኣይገብረለይን እዩ” ተባሂሉ?
15. ሓደ ኣውቲስታ ናይ ኣውቶቡስ ቁ.17 ኣብ ጐደና ሓርነት ብጸጋማይ ወገን
ይጓዓዝ ኔሩ።

መልሲ

ብንጒህኡ’የ ኣብ’ታ ጸባብ ክፍሊ ኣትየ።
ምልእ ኢላ ስለ ዝጸንሓትኒ፡ ስፍራ ከማዕዱ
ቁሊሕሊሕ ምስ በልኩ፡ ዳርጋ ኩሎም’ዮም፡
“ንዓ በዚ፡ ቅረበሉ፡ ይኣክል’ንድዩ፡ ንበር”
እናበሉ ተቐቢሎሙኒ። በዓልቲ ገዛ
ድማ ብዘይ ሕቶ ደድሕረይ ስዒባ
ሽሻይ ናይ’ታ ቤት ኣቐቢላትኒ። ዓሚል
ስለዘይኮንኩ ውሑዳት ደቓይቕ
ተጋይሸ ኔረ። ደሓር ግን፡ “የዕልል’ባ
እዛ ዓርከይ፡ እንታይ ደኣ ዝን ኢልካ።
ኬፍ ኣይሃበካን ድዩ ዕላልና?” ብዝብል
ድምጺ፡ ፍኹስ ኢሉኒ ኣካል ናይ’ታ ገዛ
ኮይነ። ዝበዝሑ መንእሰያት’ዮም፣ እቶም
ዕድመ መንእሰይ ዝሰገሩ’ውን እንተኾኑ
ናይ መንእሰይ ባህሪ’ዩ ዘለዎም። ዝበዝሕ
ዕላላቶም መስሓቕ ኮይኑ፡ ኣቐዲሞም
ዝፈልጥዎም ዋዛታት እናምጽኡ
ግን ኣይኮኑን ዘስሕቁኻ። ሽዑ ንሽዑ
ብዝፈጥርዎም ተረካብ ዘረባታት’ዮም
ስንኻ ዘየኽድኑኻ። ኣነ ኸኣ ብዓቕመይ
ከዚነየን ዝነበርኩ ዋዛ ዓይነት ዕላላት
እናምጻእኩ መሐወሲ ረኺበ።
መጀመርታ ክኣቱ ከለኹ ኩሎም
ዝፋለጡ ኮይኑ’ዩ ተሰሚዑኒ። ጽንሕ ኢለ
ግን ዋላ ኣነ ንኹሎም ዝፈልጦም ኮይኑ
ተሰሚዑኒ። ደሓር ከም ዘስተውዓልኩሎም
ግን፡ ኣብ ሞንጎኦም’ውን ኣቐዲሞም
ዘይፋለጡ ኔሮም’ዮም። ዕምቈት ዕላላቶም
ርኢኻ ግን፡ ዓመታት ብፍቕሪ ዝተጓዕዙ
ይመስሉ። ኣብ’ቲ ገዛ ብቐጻሊ ዝመላለስ
ሰብ ክመጽእ ከሎ፡ እቶም ዓማዊል ስሙ
እናጸውዑ፡ “እንታይ ደኣ ደንጒኻ፡
ክንሓተልካ እንዲና ጸኒሕና፡ ትማሊ ኸኣ
ቀቅድመይ ወጺእካ ተመሓላሊፍና”
ወዘተ እናበሉ’ዮም ዝቕበልዎ። እንታይ
ምዃነይ ቅንኢ ተሰሚዑኒ። ኣቐዲመ
ዘይምፍላጠይ ከኣ ጣዕሳ ተሰሚዑኒ።
ዋላ’ኳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከም’ዚ ዓይነት
ገዛውቲ ዘይኣቱ እንተኾንኩ፡ ድሕሪ ሕጂ
ግን ዘቋርጽ’ኳ ኣይመስለኒ።
ብፍላይ እቲ ዕላላት እናቐጸለ ከሎ
ክራር ዝጻወት ዝነበረ መንእሰይ ኣመና’ዩ
ኬፍ ሂቡኒ። እቲ ግጥምታት ሽዑ ንሽዑ’ዩ
ዝመጽኣሉ። ናይ ብዙሓት ደርፍታት፡
ናቱ ግጥምታት ይሰኹዓሎም። እቶም
ግጥምታት ዝደጋገሙ ከምዘይኮኑ ካብ
ተመስጦ ናይ’ቶም መተዓብይቱ’የ
ኣስተብሂለሉ። ዕትብ ዝበለ ዕላላት ስለ
ዘይኮነ ከኣ፡ ዋላ’ቲ ደርፊ እናቐጸለ ኢኻ
እተዕልል። ፋጻ ከከም ዓቕምኻ’ዩ። በዝን
በትን ዝውሕዝ ግብጃታት ከኣ መሊኡ።
“ናተይ ከኣ ቅድሕሉ፡ ወስኽዮ ናተይ
ከኣ” ዝብሉ ጠለባት መሊኦም’ዮም። እታ
ዋና ገዛ’ውን ዕብይ ዝበለት ኣደ ክንሳ፡
ጠባዮም ግን ዝተወሃሃዳ’ያ ትመስል።
ኩሎም ብስማ’ዮም ዝጽውዕዋ፣ ንሳ ኸኣ
ከም መሰተኦም ማዕሪኦም ትጫረቕ።
እቲ ኩሉ ጭርቃናት ንገሊኦም ከኾርዮም
እናተጸበኻዮ፡ ንሳቶም ግን ዋላ’ቲ ንዕኦም
ዝተባህለ ዳእላ’ዩ ዘስሕቖም።
ኣብ’ታ ጸባብ ገዛ ድርብ ዓራት፡
ጎማታት፡ ኣብ መንደቕ ዝተሰቕሉ
ማንካታት፡ ድስቲ ኩስኩስቲ፡ ሰንያ
ኢኻ ትርኢ። ብትርኢታ ካብ መንበሪ
ገዛ ዝፈሊ የብላን። ብውዕሎኣ ግን
ዕምርቲ ቤት ንግዲ’ያ። ቤት ሰሓቕ ከኣ።
መመንጨዊ ፍቕሪ ድማ። ስፍሓታ
ርኢኻ ሓንቲ ስድራ’ውን ተእቱ
ኣይትመስልን’ያ። ነቶም መንእሰያት ግን
መመሊሳ ትኣኽሎም። ዝመልአት ኮይኑ
ክስመዓካ ይጸንሕ’ሞ፡ ግን ከኣ ንዘዝመጽአ

ተእትዎ። ስፍራ ስኢኑ ዝምለስ የለን።
ሓደ ሰብ ትስእ ኢሉ፡ “ኬድና በሉ”
ክብል ከሎ፡ “ናበይ ደኣ፡ ጽናሕ’ባ ሓንቲ
ናተይ ስተ” ዝብል ዕድመ በዝን በትን’ዩ
ዝመጽኦ። ዘሰክፍ የብሉን - ከምኡ’ዩ
እቲ ባህሊ። “ናበይ ትኸይድ ደኣ፡ ስተ
እናበሉኻ ዘይትጻወት” ትብል ከኣ ዋና
ገዛ። ሰሚዕዋ ኮፍ ይብል ወይ ድማ፡
“ክምለስ’የ’ ኢሉ፡ ስማ ብናይ ቅብጥሮት
ጸዊዕዋ ይወጽእ።
ሕብሪ ናይ’ቶም ዕላላት በብዓይነቱ’ዩ ሕብሪ ናይ’ቶም ዓማዊል ከኣ። እታ ገዛ
ብብዝሒ ዓማዊል ጥራይ ዘይኮነት፡ ብዓነት
እቶም ዕላላት’ያ ቀንዲ እትመውቕ።
ዝበዝሑ ካብ’ቶም ዓማዊል፡ ሰዓት ክንደይ
ከምዝኾነ ዘገድሶም ወይ ዝፈልጡ
ኣይመስሉን። ብሕብሪ ናይ’ቶም ዕላላት
ተመሲጦም መመሊሶም ይቕጽሉ።
ነገር ጋሻ ቁሩብ ካብ’ቲ ዕላል ፍንትት
ዝበልካ ኮይኑ እንተተሰሚዕዎም፡ ሓደ
ካብኦም “እሂ’ዛ ዓርከይ፡ ፈቲኻዮዶ
ዕላልና? ከምኣ’ያ እዛ ጀምዓ። ርእየካ
ዘይፈልጥ ግን፡ ኣበይ ድዩ ገዛውትኻ?”
ኢሉ መጀመሪ ወይ መበራበሪ ዕላል
ይገብረልካ። ገዛውትኻ ምስ ነገርካዮ
ከኣ፡ “እሞ ንበዓል ኩስቶስ ትፈልጦም
ኢኻ ማለት’ዩ” ኢሉ ይቕጽለልካ። ዋላ
ክትከይድ ተቐሪብካ ጸኒሕካ ከኣ ዕላል
ትቕጽል።
ኣብ ሞንጎ ሓደ ብዕድመ ዕብይ ዝበለ
ይመጽእ’ሞ፡ ነቲ ጫቚጫቚታ ክጸልኦ
እናተጸበኻ፡ ምስ’ቶም መንእሰያት ዕላል
ይኸፍት።
“እቲ ዓርክኹምሲ ኣሎዶ፣ እቲ ነዊሕ
ጨሓም?”
“ኣሎ፡ ደሓን ኣሎ።”
“ከይርኣኽዎ ቀንየ ኢለ’የ። እዚ
ሳልስቲ’ዚ ኣይርኣኽዎን። ጥዑም
ሰብ’ዩ። ዕላሉ፡ ሰሓቑ፡ ለውሃቱ። ደሓንዶ
ኣሎ’ሞ?”
“ተሓላሊፍኩም’ምበር
ትማሊ’ኳ
ቅልቅል ኢሉ ኔሩ።”
“ሓቅኻ ዲኻ? ደሓን እንቋዕ ናይ
ደሓን ኮነ። ሓዝ በል፡ ሓዝ ጥጥቖ።”
“ሒዘ’ለኹ። ድገሙ’ባ ኸኣ፣ እንታይ
ደኣ ዝሒልኩም።”
“መሊኡ’ሎ። ብሩኻት፡ ሳላኻትኩም
እንታይ ተሳኢኑ። ቀደም ከክንዳኹም
ከለና እንታይ ንገብር ኔርና መስለካ. .
.” ኢሉ ዛንታ ቀደም ክጸዊ ይጅምር።
ሕብሪ ናይ’ቲ ዕላል ድማ መማቕርቲ
ወይ መለሳ ይረክብ።
እዚ መጀመሪ ዕላላት እንዳ ስዋ’ዩ።
ሳልስቲ ስለዘይርኣዩኻ ተሻቒሎም
ይሓቱልካ። ካብ’ታ ዝሓዝዋ ይመቕሉኻ።
ብገጽ ጥራይ ስለዝፈልጡኻ፡ ዲቕ
ዝበለ ዕላል የዕልሉኻ። ዕላል እናመቀረ፡
ከይተፈለጠካ ሰዓታት ይኸይድ።
እትው ክትብል ከለኻ፡ ኩሎም’ዮም
“ንበር ንበር” ዝብሉኻ። ዋላ ኣቲኻዮ
ኣብ ዘይትፈልጥ እንዳ ስዋታት’ውን
ፈጺምካ ኣይትጋየሽን ኢኻ። መነ
መን’ዮም ብሓንሳብ መጺኦም ወይ
ኣየኖት’ዮም ኣዕሩኽ ኣይትፈልዮምን
ኢኻ። ኩልኻ ኢኻ ኣብ ሓደ ዝተጀመረ
ዕላል እትሳተፍ። ዕላልካ ምቅር ዝበሎም
ከኣ፡ “ጸውዓያ በል፡ ሃብኒ በላ” ይብሉኻ።
ግብጃኦም ብኣኽብሮት ተቐቢልካ ንስኻ
ከኣ ከከም ዓቕሚ ጁባኻ ንኻልኦት
ትጋብዝ።
ዕላል ምስ ተጀመረ ዘዝመጽአ ጋሻ’ዩ

ዝሕወሶ። ሓደ ክዛረብ ከሎ ምኹላፍ
የተዓዛዝበካ’ዩ። ምስ ወድአ፡ “ጽቡቕ
እንዲኻ ዘለኻ፡ ክምልኣልካ” ዝብሉ
መእተዊታት ተጠቒምካ ኢኻ ርእይቶኻ
ትሕውስ። ቀጥታዊ ተቓውሞ ዳርጋ
ኣይስማዕን። ዘየናሃህሩ ክትዓት’ውን
መመቀሪ ዕላላት’ዮም። ዝበዝሕ ግዜ ግን
ናይ ቀደም ዛንታ ወይ ስንኻ ዘየኽድኑ
ጭርቃናት’ዮም ዝዝውተሩ። ዓበይቲ
ዝበዝሕዋ ገዛ እንተኾይና፡ እቶም ንእስ
ንእስ ዝበልካ ኣብ ምስማዕ’ዩ ሓይልኻ። ገለ
ርጥብ ዝበለ ዕላል ሕውስ እንተቢልካ ኸኣ፡
ንልቦናኻ ከየድነቑልካ ኣይሓልፉን’ዮም።
በዓልቲ ስዋ’ውን ኣካል ናይ’ቲ ዕላል’ያ።
“ንዒ በሊ ድገምና” እናተባህለት ከኣ
ጸጸኒሓ እናተስአት ኣብ ኩሉ’ቲ ዕላላት
ኢዳ ትሕውስ። ጋሻ ክመጽእ ከሎ፡ ስዋን
ምለሊኽን ሒዛ’ያ ደድሕሪኡ ደበኽ
ትብል። ምናልባት ግን “ካበይ ይሕሸካ?”
ክትብል ክትመጽእ ትኽእል’ያ። ጉዕሽዶ
ጽራይ ማለታ’ዩ። ዓሚል እንተዄንካ ከኣ፡
“እቲ ምሳኻ ዝመጽእሲ ኣሎዶ?” ትብል
ሕቶ ዳርጋ ዘይትተርፍ’ያ። ኩሎም’ዮም
ደሃይ ሕድሕድ ዝተሓታተቱ።
ኣብ’ቲ እንዳ ስዋ፡ ስዋ ጥራይ ኣይኮነን
ዘሎ። ፍቕሪ ኣሎ ኣብኡ። ለውሃት ኣሎ።
ሰሓቕን ጭርቃንን መሊኡ’ዩ። እልቢ
ዘይብሉ ዛንታታትን ዕላላትን ኣሎ።
ተረካብ ዘረባታትን ጥበባት’ውን መቐረት
ናይ’ቲ ገዛ’ዮም። ኮታ ትማሊ ኣብኡ’ላ ሎሚ ኸኣ። ብሰሓቕ ዕድመኻ ወሲኽካ
ድማ ጽባሕ’ውን ከምትህሉ ትገብራ ኣብ’ቲ እንዳ ስዋ።

1.
ጽባሕ
2.
ኣንከር
3.
ስቕታ
4.
ንባዕላ እታ “ጌጋ” እትብል ቃል
5.
ዳማ ብኽልተ ሰባት ስለ ዝጽወት፡ ኣቦኦም’ውን ምስ’ቲ ዳማ ዝጻወት
ዝነበረ ወዱ፡ ዳማ እዩ ዝጻወት ኔሩ
6.
ዓርቢ
7.
ብህይወት ዝተረፉ ኣይቅበሩን እዮም
8.
ምስጢር
9.
ንኹሉ ሰብ ሓሓንቲ ዕለተ-ልደት እዩ ዘለዎ። እቲ ዓመታዊ ዝግበር
ጽንብል፡ ዝኽሪ ዕለተ-ልደት ደኣ’ምበር፡ ዕለተ-ልደት ኣይኰነን
10. ነታ ክርቢት
11. ነቲ ሓደ ምስ ዘንቢላ ትህቦ
12. ክልተ። ደጋውን ውሽጣውን ሸነኻት
13. ፍርቂ ኣራንሺ
14. ኣደኡ እያ ተረኛ ሓኪም ኔራ
15. ብእግሩ’ዩ ዝጓዓዝ ኔሩ

ሓዳስ
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ኤርትራ

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ኣኽርያ ሰላም - ሰገን ኮንስት.
ኣዱሊስ - ዕዳጋ ሓሙስ
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ

ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ጁቬንቱስ - ፖርቶ 10፡45
ሌስተር ሲቲ - ሰቪያ 10፡45

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

‘ኦስማ’ ዋዕላኡ ዛዚሙ
* ኤርትራ፡ ኣባል ቦርድ ‘ኦስማ’ ኮይና

ብቐዳም ዝጀመረ ሓሙሻይ ዋዕላ ስፖርት
ሰራዊት ኣህጉር ኣፍሪቃ ‘ኦስማ’፡ ትማሊ ኣብ
ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ሆቴል ኣስመራ
ፓላስ ብዝተዋህበ ዛዛሚ መግለጺ ተፈጺሙ፣
ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ኮንፈረንስ ኤክስፖን
ኣስመራ ፓላስን ንሰለስተ መዓልታት ድሕሪ
ዝተኻየደ ዕጹው ዋዕላ፡ ተሳተፍቲ ሃገራት፡
ሓድሽ ፕረዚደንት፡ ምክትል ፕረዚደንትን
ሓደስቲ ቦርድን መሪጾም፣ ተወላዲ ቡርኪናፋሶ
- ኮሎኔል ካቢረ ዳቪድ ፕረዚደንት ኦስማ
ኮይኑ ንኣርባዕተ ዓመታት ነቲ ማሕበር ክመርሖ
መዝነት ክርከብ እንከሎ፡ ደቡብ ኣፍሪቃዊ
ብርጋዴር ጀነራል ኣሽቶን ምሊንዳይ ሲባንድ
ድማ ምክትሉ ኮይኑ ክዓዪ እዩ፣ ብተወሳኺ፡
18 ኣብ ዝኣባላታ ሓዳስ ፈጻሚት ቦርድ ኦስማ፡
ኣአንጋዲት ናይዚ ሓሙሻይ ዋዕላ ዝኾነት
ኤርትራ ተመሪጻ ኣላ፣
ኣብዚ 23 ሃገራት (ኤርትራ፡ ሪፓብሊክ
ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣልጀርያ፡ ጊኒ፡ ካሜሩን፡ ኬንያ፡
ኡጋንዳ፡ ቱኒዝያ፡ ታንዛንያ፡ ዲሞክራስያዊት

ኣብ ሓሙሽተ ግጥማት ሓሙሽተ ግዜ ማዕረ
ብምፍልልያ ንደገፍታ ኣብ ሻቕሎት ኣእትያ
ዝቐነየት ክለብ ቀይሕ ባሕሪ፡ ትማሊ ሰንበት
ኣብ ሻድሻይ ጸወታኣ ካብ ሲቲ ሰንተር ምሉእ
ነጥቢ ብምውሳዳ ትንፋስ ሰዂዓ፣
ክልቲአን ክለባት ኣብ ቀዳሞት 45 ደቓይቕ
ኣብ ዘካየደኦ ጸወታ፡ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መበል
15 ደቒቕ ብመገዲ’ቲ ሎሚ ዓመት ካብ
ፓራዲዞ ዝዓደገቶ ዮሃና ተኽላይ ብዘመዝገባ
ሸቶ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ፣ ዕረፍቲ ኣብ
ምእኻሉ እውን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መበል 45
ደቒቕ ኣብ ማእከል ዝስለፍ ሄኖክ ኣብርሃም
ብዘቑጸራ ሸቶ ንሲቲ ሰንተር 2ብ0 መሪሓታ
ነቲ ግጥም ናብ ዕረፍቲ ኣቕንዐቶ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ ቀይሕ
ባሕሪ ኣብ መበል 46 ደቒቕ ኣጥቃዒኣ መዋእል
ተስፋይ ናብ ልዳት ሲቲ ሰንተር ዝቐልዓን
ብሓላዊ ልዳት ሲቲ ሰንተር ዝተመልሰትን ድማ
እታ ቀዳመይቲ እትጥቀስ ፈተነ እያ፣
ሲቲ ሰንተር ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ
ዝተጸገዐትሉ ኣብ መበል 60 ደቒቕ ብተመስገን
ሃይለ ሸቶ ኣቑጸረት፣ ጸወታ ድማ 2ብ1 ኮነ፣
ምቑጻር ናይዛ ሸቶ፡ ሲቲ ሰንተር ንቀይሕ ባሕሪ
ነጥቢ ከይተስእና ስግኣት ደገፍቲ ቀይሕ ባሕሪ
ኮይኑ ቀረበ፣
ኣሰልጣኒ ቀይሕ ባሕሪ ኣማኑኤል ካሕሳይ
ኣብ ተቐያሪ መንበር ኮፍ ኣቢልዎም ዝወዓለ
ተጻወትቲ ሚልኪያስ ቀላሚጦስ፡ ፍጹም
ሃብተሚካኤልን ሙሴ ተኽላይን ኣሰሊፎም፣
ዝተመዝገበ ሸቶ ግና ኣይነበረን፣ ጸወታ ብዓወት
ቀይሕ ባሕሪ 2ብ1 ተዛዚሙ፣
ኣሰልጣኒ ቀይሕ ባሕሪ ኣማኒኤል ካሕሳይ
(ሻውል) “ዝነበረና ጸገማት ናይ ነባራትን
ሓደሽትን ተጻወትቲ ዘይምውህሃድ እዩ፣ ኣብዚ
ሕጂ እዋን ግና ምሉእ ብምሉእ ተወሃሂዶም
ይርከቡ” ክብል ድሕሪ እቲ ግጥም ተዛሪቡ፣
ኣሰልጣኒ ሲቲ ሰንተር ኣፎም ሃይለ ድማ
“ካብ መጀመርታ ናይ 45 ደቓይቕ ከምቲ
ዝድለ ኣይተንቀሳቐስናን፣ በዚ ድማ ሰለስተ
ነጥቢ ኣጥፊኢና ክንወጽእ ተገዲድና” ኢሉ፣
ቀጺለን ኣብቲ ዕለት’ቲ ዝገጠማ ኣልታሕሪርን
ገዛባንዳን እየን፣ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣልታሕሪር
ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ንነዊሕ እዋን ሳልሳይ
ደረጃ ሒዛ ንዝነበረት ገዛባንዳ ብጸብለልታ ሸቶ
በሊጻ ነቲ ደረጃ ምምንጣላ ይዝከር፣
በዚ ድማ እቲ ግጥም ብመጠኑ ተጠማቲ
ክገብሮ ክኢሉ እዩ፣ እንተኾነ፡ ግጥም እዘን
ጋንታታት ብዘይ ሸቶ 0ብ0 እዩ ተፈጺሙ፣

ለተብርሃን

ወ/ኣረጋይ

ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ናይጀርያ፡ ሰኔጋል፡ ኣንጎላ፡
ምስሪ፡ ኣይቮሪኮስት፡ ዛምብያ፡ ቦትስዋና፡
ሞሪታንያ፡ ቡርኪናፋሶ፡ ማሊ፡ ኮንጎ ብራዛቪል፡
ሞሮኮ፡ን ቡሩንዲን) ላዕለዎት ወተሃደራት
መኮንናተን ዝሰደዳሉ ዋዕላ፡ ኣብ ዝስዕቡ

ዓመታት ናይ ዝካየዱ ንጥፈታት መደባት
ከምኡ እውን ባጀት ናይቲ ውድብ ምጽዳቕ
ከምዝተሰላሰለ ተሓቢሩ፣
ካብ ዝምስረት 23 ዓመታት ዘቑጸረን
ሓሙሻይ ዋዕላኡ ድማ ትማሊ ዝፈጸመን
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ማሕበር ስፖርት ሰራዊት ኣህጉር ኣፍሪቃ፡
ኤርትራ ነዚ ዓቢ ዋዕላ’ዚ ከተአንግድ ዝመረጸሉ
ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣብቲ ማሕበር ብዘለዋ
ንጥፈትን እቲ ውድብ ኣብ እዋኑ ንዝጠለቦ
ረቛሒታት ኣብ ግዚኡ ብምምልኣን ምዃኑ
ሓድሽ ፕረዚደንት ናይቲ ማሕበር ኮይኑ
ዝተመረጸ ኮሎኔል ካብረ ደቪደ ድሕሪ እቲ
ዋዕላ ኣብ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣረዲኡ፣
ንሱ፡ ምኽትሉ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ብርጋዴር
ጀነራል ኣሽቶን ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ
ድጀንዶላ ፕየኽ ወኪል ሲዝም ኮሎኔል ዶራህ
ማምብይን ኣብ ዝተረኽቡሉ ጋዜጣዊ ዋዕላ፡
ኤርትራ ነዚ ዋዕላ እዚ ብጽፉፍ መገዲ ምእንጋዳ
ዝተሰምዖ ሓበን ገሊጹ፣ ልዕሊ ኹሉ ድማ
ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪኽ ስፖርት ሰራዊት
ኤርትራ ከምኡ እውን ካብ ናይ ሰራዊት
ውድድር ተበጊሶም ክሳብ ኦሎምፒክን ዓበይቲ
ውድድራትን ክበጽሑ ዝኸኣሉ ኣትለታት
ምፍራያ ከምዝመሰጦ ተዛሪቡ፣
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሰላም ንምትብባዕን
ንምዕቃብን ኣብ መንጎ ሰራዊት ድማ
ምሕዝነታዊ ዝምድና ብመጠኑ ከምዘስረጸ

ዝገለጸ እቲ ሓድሽ ፕረዚደንት፡ ኦስማ ንዘለዎ
ናይ ፊናንሳዊ ማሕነቖ ንምእላይ ጻዕርታት
ከምዘካይድን ምስ ኣባላት ናይዚ ውድብ ድማ
ጥቡቕ ርክባት ብምክያድ ንመደባቱ ከሐይል
ምዃኑ ኣረዲኡ፣
ውድድራት ኵዕሶ እግሪ ከምኡ እውን
መኸተ ጉስጢ ብውዕዉዕ ሱታፌ ከምዘካየደ
ዝገለጸ ውድብ ስፖርት ወተሃደራት ኣፍሪቃ
(ኦስማ)፡ ዓውድታት ስፖርት ብምስፋሕ
ንውድድራቱ ከሐይል፥ ሲዝም ኣብ ዘካይዶም
ውድድራት እውን ሱታፊኡ ከደንፍዕ እዋናዊ
መደባቱ ምዃኑ’ዩ ብመገዲ ምኽትል ፕረዚደንት
ብርጋዴር ጀነራል ኣሽቶን ዝገልጽ፣
ንሱ ብተወሳኺ፡ ኦስማ፡ ብዘይካ ውድድራት
ምውዳብ፡ ምሕጻጽን ምቕጻልን መደባት ስልጠና
ኣሰልጠንቲ ስፖርት እውን ኣተኩሮ ክገብረሉ
ከምዝደሊ ይሕብር፣ ብቐንዱ ነቲ ሲዝም
ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ዘቖሞም ስርሑ ኣወንዚፉ
ዝጸንሐ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ስፖርት መሰልጠኒ
ማእከል (ARDC African region development
centre) ኣብዚ ዓመት ዳግማይ ንምብርባሩን
ምቕጻሉን እውን መደባት ከምዘሎ ይውስኽ፣

ውድድር ‘ዝኽሪ ብብሽክለታ ዝሓለፉ’ . . .
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዝወደቦ
ውድድር “ዝኽሪ ብብሽክለታ ዝሓለፉ”
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ከባቢ ሞኖፖልዮ
ብዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ጸወታታት
ተዛዚሙ፣
ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዝዮን 110
ኪሎ ሜተር እዮም ሸፊኖም፣ ኣብቲ
ውድድር ድማ ስድራ ቤትን ደገፍትን
ገዲም ተቐዳዳማይ ነፍስሄር ብንያም
ያሬድ ነቲ ውድድር መሪቖም ኣበጊሶሞ፣
ብዘይካ’ዚ ብዝኽሩ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር
ተዓዊቱ ንዝሽለም ገንዘባዊ ሽልማት
ስለ ዘበርከቱ ፈደረሽን ዞባ ማእከል ኣብ
ሞንጎ ኣብ ዝሰርዖ ቅጽበታዊ ውድድር
ንዝተዓወቱ ተዓዲሉ፣
ኣብ1988 ኣብ ከባቢ ሞኖፖልዮ
ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ብደገፍቲ
በጊዕ ንዝተወፈየሉ ውድድር ዝዘከረ
ቀሺ መልኣኩ ሃይለ፡ “ንዝኽሪ ብንያም
ብምብባል” ትማሊ ሰንበት በጊዕ ኣወፍዩ፣
ሜሮን ኣብርሃም ድማ ዕዉት ብምዃኑ ነቲ
ሽልማት ወሰደ፣
ሰለስተ ካብ ኤሪ ቴል፡ ሓደ ካብ ሰምበል፡
ሓደ ካብ ኣስቤኮን ኣርባዕተ ብውልቆም
ዝሓቖፈት ጉጅለ ንኣስታት 40 ተቐዳደምቲ
ናይቲ ውድድር መርሑ፣ ጸወታ ንኽዛዘም
30 ኪሎ ሜተር ኣብ ዝተረፎ፡ ንዝተረፉ
ተቐዳደምቲ ዙርያ ደሪባ ገሊፋቶም፣
ካብዛ ብኤሪ ቴል ዝተዓብለለት ጉጅለ፡
ሚልዮን ኣማኑኤል መጥቃዕቲ ብምፍጻም
ነታ ምስኡ ዝወዓለት ጉጅለ ናይ ኣስታት

ሓደ ኪሎ ሜተር ፈልይዋ ብምእታው
ዕውት ሳልሳይ መድረኽ ኮይኑ ውድድሩ
ዛዚሙ፣
ኣብዚ ናይ ሰለስተ መድረኽ ብውህሉል
ዝተዓወቱ ቀዳማይ ዳንኤል ሃብተሚካኤል
ካብ ኤሪ ቴል ተዓዊቲ ክኸውን እንከሎ፡
ወዲ ጋንታኡ ሲራክ ተስፎም ድማ ካልኣይ
ወጺኡ፣ ኣማንኑኤል ጸጋይ ካብ ሰምበል
ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘ ተቐዳዳማይ እዩ፣
ተቐዳደምቲ ደቀ ኣንስትዮ፡ ኣብዚ ናይ
ሳልሳይ መድረኽ ውድድር፡ ብዘይካ ሞሳና
ደበሳይ ካብ ዓራግን ትዕግስቲ ገብርሂወት
ካብ ጋላ ነፍሒን ካልኦት ነቲ ውድድር
ኣይመከታኦን፣ በዘን ክልተ ኣብ ጽቡቕ
ቆሞና ብዝርከባ ተቐዳደምቲ ድማ ብዙርያ
ተገሊፈን፣ ሞሳናን ትዕግስትን ልዕሊ 40
ኪሎ ሜተር ንበይነን ንጽርግያ ሞኖፖልዮ
ብሒተን ናህረን ከይቀየራ ን77 ኪሎ ሜተር
ተጓዒዘን ውድድር ዛዚመናኦ፣ ክልቲአን
ኣብ ዝገበርኦ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ
ሞሳና ደበሳይ ቀዳመይቲ፡ ትዕግስቲ
ገብረሂወት ድማ ካልአይቲ ኮይነን፣
ብውህሉል ነጥቢ ቀዳመይቲ ሞሳና
ደበሳይ፡ ትዕግስቲ ገብረሂወት ካልኣይቲ
ኮይና፣ ሳልሳይ ደረጃ ብወጋሕታ ገብረሂወት
ካብ ዓራግ እዩ ተታሒዙ፣ ወጋሕታ፡ ኣብ
ካልኣይ መድረኽ ናይዚ ውድድር ኣብ
ልዕሊ ተዓዘብቲ ዘይስፖርታዊ በደል
ብምፍጻማ ብፈደረሽን ናይ ሓደ ውድድርን
ገንዘባዊ መቕጻዕትን ስለዝተበየነላ ኣብዚ
ሳልሳይ መድረኽ ኣይተወዳደረትን፣

ተቐዳደምቲ ካልኣይ ዲቪዝዮን 80 ኪሎ
ሜተር እዮም ተጓዒዞም፣ ኣብ ሰዓት ድማ
ልዕሊ 42 ኪሎ ሜተር እናተሓንበቡ’ዮም
ውድድሮም ዛዚሞም፣
ኣብ ናይ መድረኽ ዕዉታት ዮናስ
ኣስመሮም ካብ ኤለክትሮላይት ዕዉት
ናይቲ መድረኽ ክኸውን እንከሎ፡ ፊሊሞን
መብራህቱ ካብ ደንደን፡ ኣቤል መኮነን ካብ
ኤለክትሮላይት ድማ ካብ ቀዳማይ ክሳብ
ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም፣
ብውህሉል ንሽልማት ዝበቕዑ ሰለስቲኦም
ካብ ጋንታ ኣስቤኮ እዮም፣ ንሳቶም ድማ
ብንያም ግርማይ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃንን
ኣማን ጀማልን እዮም፣
ተቐዳደምቲ ሳልሳይ ዲቪዝዮን ናሆም
ገዛኢ ካብ ጋንታ ናትና ብመድረኽን
ውህሉል ነጥብን ቀዳማይ፡ ኣብርያኖስ
ግርማይ ጋንታ ዋርሳይ ብመድረኽን
ውህሉል ነጥብን ካልኣይ፡ ሃኒባል ኣብርሃም
ካብ ዋርሳይ ድማ ብውህሉል ነጥቢ ሳልሳይ
ተሸላሚ ኮይኑ ተዓዊቱ።
ኣብ’ዚ ናይ ሳልሳይ መድረኽን መዛዘሚ
ንዝኽሪ ብብሽክለታ ዝሓለፉ ተቐዳደምቲ፡
ብስም ነፍስሄር ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ
ጆቫኒ ማሶላ፡ ነፍስሄር ኦሎምፒካዊ የማነ
ተኸስተ፡ ነፍስሄር ብንያም ያሬድ፡ ነፍስሄር
ሙልጌታ ኣባይ፡ ነፍስሄር ክብሮም ሃይለን
ካልኦትን ንተቐዳደምቲ ብርክት ዝበለ
ዕጥቅን ገንዘብን ተወፍዩ፣
ፈደረሽን
ቅድድም ብሽክለታ ዞባ
ማእከል፡ ካብ’ቲ በብመድረኹ ዝተወፈየ
ዕጥቂ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዝዮን
ንዝወዳደሩ ሓሙሽተ ናይ ውልቂ፡ ከምኡ
ድማ ንሽዱሽተ ኣብ ውድድር ማውንቴን
ባይክ ኣበርኪቱ፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ተቐዳደምቲ
ማውንቴን ባይክ ሰለስተ መድረኻት’ዮም
ሸፊኖም፣ ኣብ ክሊ ዕድመ ልዕሊ 17
ዓመት፡ ቀዳማይ ኤፍዶን ሚኪኤል፡
ካልኣይ ኣማኑኤል ኣሰፋው ካብ ጎዳይፍ
ክኾኑ እንከለዉ፡ ሳልሳይ ድማ ናሆም ሃይለ
ካብ በሪኽ ብምዃን ዕዉታት ኮይኖም፣
ኣብ ክሊ ዕድመ 15-16፡ ቀዳማይ

ናሆም ዘመንፈስ ካብ ጎዳይፍ፡ ሱራፍኤል
ወልደሩፋኤል ብውልቂ ከምኡ ድማ
ዳንኤል በርሀ ካብ ጎዳይፍ ካልኣይን
ሳልሳይን ብምዃን ተሸሊሞም፣
ካብ
ደቀ
ኣንስትዮ
ተወዳደርቲ
ማውንቴን ባይክ ቀዳመይቲ ዲያና ዳዊት
ካብ ጋንታ ናትና፡ ካልኣይቲ ፌቨን ፍጹም
ካብ ጋላ ነፍሒ፡ ሳልሰይቲ ፍዮና መብራህቱ
ዕዉታት ኮይነን፣
ኣብ ክሊ ዕድመ 12-14 ቀዳማይ ሄኖስ
ሳምሶም ካብ ጋንታ ናትና፡ ካልኣይ ኤስሮም
ክብሮም ካብ ጎዳይፍ፡ ሳልሳይ ኤቨን
ዘካርያስ ካብ ናትና ብምዃን ዝተዳለወሎም
ሽልማት ወሲዶም፣
ኣብ መወዳእታ ዕዉታት ካብ ኢድ
ሓላፊ ኮምሽን ስፖርት ዞባ ማእከል
ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም፡ ፕረዚደንት
ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል
ኣቶ የማነ ነጋሲን ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት
ህግደፍ ዞባ ማእከል ኣቶ ተወልደ ዮውሃንስ
ንዝተዳለወሎም ሽልማት ምቕባሎም
ጸብጻብ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ቅድድም
ብሽክለታ ዞባ ማእከል ይገልጽ፣
** ** **

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ. 167

ኤርትራ

ደሰ
ታ
ሄም
ል
ተ
- ቤ ግን ናብ ስመይ ከመሓላልፈለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ
ት
ዳዊ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን10/4/17 ኣብ
ብ
ሃ
ደ
ቤ/ፍ ይቕረብ። ተጠቃሲ ምስዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ት/ዕድመ ጽንዓት መብራህቶም ክፍለዝጊ፡
ብሞግዚታ ወ/ሮ ኣልማዝ ገብረማርያም ወልደገርግሽ
ኣቢላ፡ ጽንዓት መብራህቶም ክፍልዝጊ ምባል ተሪፉ፡
ቅሳነት መብራህቶም ክፍለዝጊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/3/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ክህበሉ ምዃኑ የፍልጥ።
ወ/ሮ ትርሓስ ኣርኣያ ተሰማ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ገርግሽ ገብረስላሴ ገብረእግዚኣብሄር ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን4/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሰግዶ

ኣረጋሽ ሓጎስ ዓንደማርያም፡ ስም ወላዲተይ
ትምኒት ገብረመስቀል ኣርኣያ ምባል ተሪፉ፡
ለተሃይማኖት ግርመ ገብረመስቀል ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/3/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ
ይቕረብ።

ኣቶ ኣማን ዳዊት ወልደማርያም፡ ኣደይ መኣዛ
ዘርኡ ዘወልዲ ስለዝሞተት፡ ኣነ 1 ወዳ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን11/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ት/ዕድመ ፍረወይኒ ሙልጌታ ኣማረ ብወለዳ
ኣቶ ሙሉጌታ ኣማረን ወ/ሮ ትብለጽ ሃብተጼንን
ኣቢላ፡ ፍረወይኒ ሙልጌታ ኣማረ ምባል ተሪፉ፡
ፍሎሪዳ ሙልጌታ ኣማረ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/3/17 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ከሳሲት ወ/ሮ ገነት ሓድጉ ካሕሳይ፡ ናይ ሕጊ በዓል
ቤተይ ተኸሳሲ ኣቶ ነቀዲሞስ ኣብርሃም ካሕሳይ
4 ዓመት ብዛዕባ ሓዳርና ደሃይ ስለዘይገበረለይ፣
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን6/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ኣብ ዘየለኻሉ
ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ከሳሲ ተመልሶ ተስፋሚካኤል ጊለ ብወኪላ ኣዜብ
ተስፋሚካኤል ጊለ ኣቢላ፡ ንተኸሳሲ ኣቶ ኣሚነ
ተስፋሚካኤል ጊለ ብናይ መኪና ስም ምትሕልላፍ
ክሲ ኣቕሪብሉ ኣድራሽኡ ስለዘይፈልጦ
ይጸውዓለይ ስለዝበሉ፣ ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ
ወኪሉ፡ ን4/4/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ከምዝረአ
ቤ/ፍ የፍልጥ።

ወ/ሮ ለተጽዮን ብርሃነ መንኣመኖ፡ በዓል ቤተይ
ተስፋሚካኤል ሰለሙን ዓንደሚካኤል ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኬብሮን ኣስመሮም ሃብተሚካኤል ብወለዱ 1.ኣቶ
ኣስመሮም ሃይለሚካኤል 2.ወ/ሮ ሰናይት ተኽለ
መዓሾ ኣቢሉ፡ ኬብሮን ኣስመሮም ሃብተሚካኤል
ምባል ተሪፉ፡ ኬብሮን ኣስመሮም ሃይለሚካኤል
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/3/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ
ቁ/39 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገጀረትን
ቲራቮሎን
ካልድ ኢብራሂም መሓመድ፡ ወላዲትና ወ/ሮ
ሓዳስ መሓመድሳልሕ ዓሊበኺት ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
መርሃዊት ዘርኣይ ተስፋይ፡ ወላዲና ዘርኣይ
ተስፋይ ሓጎስ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን3/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምምሕዳር ከባቢ
ዕዳጋ ሓሙስ
ከሳሲት ወ/ሮ ኣብርሄት ገብረእግዚኣብሄር ተላ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ገብረብርሃን ዑቕባዝጊ መድሃኔ
ዓይነታ ስታርለት ቁ/ሰሌዳ ER-1-9421 ቁ.ቻሲ
JTGDEP 70000111962 እትልለ ሸይጡለይ
ናይ ስመይ ከየመሓላለፈለይ ስለዝተሰወረኒ፡ ሕጂ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ቁሸት
ወ/ሮ ኣበባ የውሃንስ ገብረሃርያት፡ በዓል ቤተይ
ገረመስቀል ወልደጋብር ተወልደመድህን ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቁ
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ነፋሲት
ወ/ሮ ኣዛሚት ጎይትኦም፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ዓንደብርሃን ሃብተገርግሽ ካብ ወርሒ 12/2013
ክሳብ ሕጂ ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ቃልኪዳነይ
ከውርደለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ
ደቀምሓረ
ፌሩዝ ሮሞዳን መሓመድ ምባል ተሪፉ፡
ፌሩዝ ኢብራሂም ዓብደላ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ ደቀምሓረ
ከሳሲት ወ/ሮ መርሃዊት ገብረማሪያም
ተስፋማርያም፡ ምስ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ኣቶ
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ጨዓይ ጸጋይ ሃብቶም ካብ ንምርዖ 6 ዓመት ጌርና
ውላድ ኣይወለድናን። ን 3 ዓመት ወጻኢ ሃገር
ካብ ዝኸይድ ደሃይ የብሉን፡ ስለዚ ናብ ቤተዘመድ
ሽማግለታት ክምርሓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን23/3/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቦም ኣብ ዘየለውሉ ሪኢና
ውሳነ ክንህብ ምዃንና ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኩዶብዑር
ወ/ሮ ሮማን በላይ ገደላ፡ ኣደና ኣብርሃጼን
ገብረሚካኤልን ኣቦና በላይ ገደላን ስለዝሞቱ፡
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ኣቶ ኣስመሮም ክፍለማርያም፡ ብስመይ ትፍለጥ
ልቸንሳ ኣላትኒ፡ እቶት ስለዘይረኽበላ ንሓወይ ብርሃነ
ክፍለማርያም ብስሙ ክትከውን ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን3/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መእለዊያ
ወ/ሮ ሰላማዊት ወልደግርማ ፎቶ፡ በዓል ቤተይ
ተስፋኣለም ሃይለሚካኤል በየነ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን21/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኤደን ክፍለ ምስ ተኸሳሲ በዓል ቤተይ
ፍረዝጊ በለጸ ስብሃትለኣብ ብሕጋዊ መዳይ
ተዋሲብና። እንተኾነ እዚ በዓል ቤተይ ንደገ ካብ
ዝኸይድ ልዕሊ 2 ዓመታት ደሃይ ስለዘይብሉ።
ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ተጸዊዑ ክቐርበለይ፡
እንተዘይቀሪቡ ኣብ ዘየለወሉ ናብ ቤተዘመድ
ሽማግለ ክምርሓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ
ብሕጋዊ ወኪል፡ ን28/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ ብርኩት
ወ/ሮ ለተብርሃን ምራጨ ፍጣረ፡ በዓል ቤተይ
ተስፋይ ገብረማርያም ተሰማ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን20/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጽገ ዕቁበ ዓንደገርግስ፡ ምስ ተኸሳሲ ኣቶ
ሃብቶም ገብረመስቀል ክፍላይ ብ2013 ዓ/ም
ቃልኪዳን ኣሲርና 1 ቆልዓ ድማ ወሊድና። ን
2 ዓመት ደሃይ ስለዘይብሉ፡ ፍትሕ ክፍጸመለይ
ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ፎውሊና
ምዕራፍ ከበደ፡ በዓል ቤተይ እበዶም ግርማ 4
ዓመት ስለዝጠፍአ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን10/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ።

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ጨ/ትም/ዞባ ጋሽ ባርካ ንኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ጎኘ፡ ፎርቶ፡ ኣቑርደት፡
ንተመሃሮ ንመግቢ መስርሒ ዝኸውን ዕንጸይቲ ካብ 1/4/2017 ክሳብ 30/12/2017
ዘቕርቡ ግዱሳት ተጫረትቲ ንዕድም።
ተጫራታይ ከማልኦ ዝግባእ
1. ናይ 2016 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ኮፒ የትሕዙ።
2. መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 ናቕፋ ካሽ (C.P.O) የትሕዙ።
3. ሰነድ ጨረታ ካብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ይውሰድ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብቁ.ቴሌ 731216/731056 ተወከሱ።
4. ግዜ ጨረታ ክሳብ 23/3/2017 ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ 24/3/2017 ሰዓት 12፡
00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
5. ቤት ጽሕፈት ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ጨረታ ክስርዝ መሰሉ ዝተሓለወ
እዩ።
ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ሃ/ማ/ብ/ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብተሌፎን ካብ ዝጅምር ብዙሓት ግዱሳት
ተጠቀምቲ ናይዚ ኣገልግሎት ኮይኖም እዮም። ብፍላይ ኩነታቶም ብኣካል ክገልጹ
ዘይደለዩ ምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝነብሩ ንበይኖም ዝሓዝዎ ሽግር ብመንገዲ እዚ መስመር
ምስ ካልኦት ክካፈልዎ ክኢሎም እዮም።
ሕጂ’ውን ከም መቐጸልታ ኣ/ምኽሪ ብቴሌፎን ሃ/ማ/ብ/ኤርትራ ብዛዕባ
1. ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ
2. ጸረ ኤች ኣይ.ቪ መድሃኒት(ARV)
3. ኣመጋግባ ንምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝነብሩ ሰባት
4.ምውጋድ ምትሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ካልእን ካብ ሰኑይ
ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8፡00-12፡00 ቅ.ቀትሪ ከምኡ’ውን ካብ ሰዓት 2፡00-6፡00
ድ.ቀትሪ ብቁ. ስልኪ 110179 ሰፊሕ መብርሂ ንምሃብ ተዳልዩ ስለዘሎ ግዱሳት
ይዕድም።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ. 167

ኤርትራ
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ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ ኣብ ሰምበል ሆስፒታል ዝርከብ ቤት
መግብን ባርን ግሮሰርን ምክራይን ከምኡ’ውን ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዝእለዩ ሕሙማት
መግቢ ንምቕራብን ብቕዓት ዘለዎም ተወዳደርቲ ንጨረታ ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነጥብታት ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን
1. ክሳብ ዓመተ 2016 ዝተሓደሰ ናይ ቤት መግብን ባርን ፍቓድ ዘልዎን ናይ
ዝሓለፈ ዓመት 2016 ግብሪ መንግስቲ ዝኸፈለን።
2. ብናይ መግቢ ምቕራብ ሞያ ብውሑድ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ተመኩሮ
ዘለዎ።
3. ብዛዕባ ትካሉ ዝህቦ ኣገልግሎትን ትሕዝቶን ዝገልጽ ጽሑፋዊ ሓበሬታ (profile)
ዘቕርብ።
4. መኽበሪ ጨረታ 150,000.00 (ዝምለስ)ብ CPO ብዘቕርብ።
5. ናይ ጨረታ ሰነዳት ናቕፋ 50.00(ዘይምለስ)ብምኽፋል ካብ ቤት ጽሕፈት ሮራ
ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ (ኣሃዱ ፋይናንስ) ምውሳድ ይከኣል።
6. ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወድአ ወይ ዘይምልከቶ ምዃኑ መረጋገጺ ከቕርብ
ዝኽእል።
7. ተጫራታይ ናይ ጨረታ ዘቕረቦ ዋጋታት ብሰታሪት ብግቡእ ዓሺጉ ኣብ ቤት
ጽሕፈት ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ (ኣሃዱ ፋይናንስ) የረክብ።
8. እዚ ጨረታ’ዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ን15
መዓልታት ክፉት ይኸውን። ኣብ መበል 16 መዓልቲ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀትሪ ተጫረትቲ
ወይ ሕጋዊ ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽበሉ ይኽፈት።
9. ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነቲ
ጨረታ ብሙሉኡ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ሓበሬታ፦ ኣድራሻ ናይ ቤት ጽሕፈት ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/
ብ/ማ ጥቓ ቤተክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ጸጸራት እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ቁ.ቴሌ
08373442 ወይ 111539 ምውካስ ይከኣል።
ሚኒስትሪ ጥዕና
ሮራ ብሕታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሓ/ዝ/ብ/ማ

ምልክታ
ንሕና ወረስቲ ነፍ/ወልዳይ ሓድጉን ነፍ/ጽገሃና ወልደሚካኤልን ነቲ ካብ ወለድና
ብውርሲ ዝረኸብናዮ፡ ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞ/ጸጸራት ዞባ 5፡ ምም/02 ዝርከብ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮ/ኣባይቲ ብቑጽሪ ምስክር ወረቐት 111547 መወከሲ ቁጽሪ
135764/135765 ዝተመዝገበ ገዛ ስም ዋንነት ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ቤ/ፍ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናብ ቤ/ጽ/ካዳስተርን ቤ/ጽ/ፓብሊክ ኖታሪን ይቕረብ።
እንተዘይቀሪቡ ሰነዳትና ኣቕሪብና ጉዳይና ክንፍጽም ምዃንና ነፍልጥ።
ወረ/ነፍ/ወልዳይ ሓድጉ
ነፍ/ጽገሃና ወልደሚካኤል

ንሳልሳይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ ጨረታ
ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ስሙድ ዝኸውን ስጋ
ካብ ሚያዝያ 2017 ክሳብ ሰነ 2017 ከምኡ’ውን ካብ መስከረም 2017 ክሳብ ታሕሳስ
2017 ዘቕርቡ ሕጋውያን ነጋዶ ንምጭራት፡ ብዕለት 13/12/2016 ኣብ ጋ/ሓ/ኤ መበል
26 ንዓመት ቁ.89 ከምኡ’ውን 2/2/2017 መበል 26 ዓመት ቁ/133 ከም ዘቃላሕና
ይፍለጥ ሕጂ እውን ንሳልሳይ ግዜ ተጫረትቲ ንዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ቅጥዒ
- ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎ ኮይኑ፡ ናይቲ ጨረታ ዝግበረሉ ዘሎ ዓመት ዝተሓደሰን
ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግብሪ ዝኽፈለን ክኸውን ኣለዎ። መበቆላዊ ሰነዳትን ቅዳሕን ምስ
ኣቕረበ ቅዳሕ ምስ መበቆላዊ ሰነድ ተመሳኺሩ መበቆላዊ ሰነድ ንተጫራታይ ይምለስ።
ቅዳሕ ድማ ይታሓዝ።
- ተጫራታይ ወኪል እንተኾይኑ በዓል ቤት፡ በዓልቲ ቤት፡ ውሉድ፡ ወላዲ እንተዘይኮይኑ
ካብኡ ወጻኢ ኣይፍቀድን።
- ግቡእ ቅጥዕታት ንዘማልኤ ተጫራታይ ዘይምለስ 50.00 ናቕፋ ብምኽፋል ካብ
ቤት ጽሕፈት ሚ/ትምህርቲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚርኩም
ክትወስዱ ትኽእሉ።
- መኽበሪ ጨረታ ዝተረጋገጸ CPO 50,000.00 ሽሕ ናቕፋ ይትሓዝ።
- ዕዉት ተጫራታይ ናይ ዝተዓወቶ ጠቕላላ ድምር 5% ኣብ ሕሳብና ኣቐዲሙ ኣታዊ
ይገብር።
- ተጫራታይ ወፈይኡ ኣብ ዝተዓሸገ ፖስታ ብምቕራብ ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።
- እዚ ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ዕለት ንዓሰርተ መዓልታት
ክፉት ኮይኑ፡ ይጸንሕ ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን
ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ጨን/ሚኒ/ትምህርቲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ባጽዕ ይኽፈት።
- ተወሳኺ መብርህን ዝርዝራዊ ሓበሬታ ምስ ዝድለ፡ ኣብ ጨ/ሚኒ/ትምህርቲ ዞባ ሰ/ቀ/
ባሕሪ ብቁ/ቴሌፎን 08534011 ተወከሱ።
- ጨን/ሚኒ/ትምህርቲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ካብዚ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብሙሉእ
ይኹን ወይ ብኸፊል ጨረታ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ስሙድ ናቕፋ

ኢግል ኣገልግሎት ጉዕዞ፡ ቱሪዝም፡ ምጽራይን ምስላጥን
ዘቤታዊ ቱሪዝም ንምትብባዕ ክሳብ 31 መጋቢት ጥራይ ዝጸንሕ ፍሉይ
ምጉዳል ዋጋታት ጌርና ከም ዘሎና ነበስር።
ከረን
ዲጋ ገርገራ

ምጽዋዕ

ሰገነይቲ
ዲጋ ጠቐራ

ኣየር ቲኬት ናብ ዝመረጽኩሞ ቦታ
ከምኡ’ውን ናይ ምጽራይን ምስላጥን (Cargo Service)
ኣገልግሎት ከምእንህብ ትፈልጡ’ዶ
ኣድራሻና
ከባቢ ካቴድራል		
ጎደና ዋርሳይ, 189
SA Building, 403
ጎደና 176-7		
ቁ.ቴ 110365/111081/112838
ቁ.ቴ 111165/66
eagletrvl2@gmail.com
eagletrvl@gmail.com
www.eagle-eritrea.com
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ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ብጥምየት ተጠቒዖም

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ማዳጋስካር - ህቦብላ
ኣሽሓት ሰባት ኣመዛቢሉ

ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝተበገሰ ህቦብላ
ንሰሜናዊ ምብራቕ ማዳጋስካር ብኸቢድ
ስለዘጥቀዖ ልዕሊ 53 ሽሕ ዜጋታት’ታ ሃገር
ግዳይ ምምዝባል ከምዝኾኑ፡ ካብቲ ቦታ
ዝተመሓላለፈ ዜና ሓቢሩ።
ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዚ ማዳጋስካር፡
ኣብታ ደሴት ዝተኸስተ ሓያል ህቦብላን
ዝናብን ሓያሎ ኣባይቲ ከዕኑ እንከሎ፡ ኣብ
ህይወት ሰባት’ውን ናይ ሞትን መቚሰልትን
ሓደጋ ኣውሪዱ። በቲ ህቦብላ ብውሕዱ
38 ሰባት ከምዝሞቱን 180 ከምዝቘሰሉን
ሰብ መዚ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኸስተ ‘ኢናዎ’
ዝተሰምየ ህቦብላ፡ ኣብ ውሽጢ 13 ዓመት
ዝበርተዐ ኮይኑ’ዩ ተመዝጊቡ ዘሎ። ኣብ
ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ዕንወት

ብምውራዱ፡ ኣብ ቍጠባ ናይቶም ምእኩት
ምህርቲ ክረኽቡ ትጽቢት ዝነበሮም
ሓረስቶት ኣሉታዊ ጽልዋ ከምዝፈጠረ
ተፈሊጡ።
ትሕተ-ቅርጺ መጓዓዝያ ብሰንኪ’ቲ
ንሓያሎ ሰዓታት ዝተኸስተ ብርቱዕ ሻምቦባ
ብምኲዕዓቱ፡ ንግዳያት ረድኤት ንምብጻሕ
ኣጸጋሚ ኮይኑ ከምዘሎ ምንጭታት’ቲ
ከባቢ ሓቢሮም።
ደሴት ማዳጋስካር ብቐጻሊ ብህቦብላዊ
ዝናብ እትጥቃዕ ሃገር እያ። ኣብ 2012
ኣብ ታሪኻ ዝኸበደ ዕንወት ዘውረደ
ህቦብላ ተኸሲቱ ምንባሩ ይግለጽ። በቲ
ሽዑ ዝተኸስተ ብርቱዕ ሻምቦባ ልዕሊ 700
ሽሕ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉ
ከምእተገደዱ ጸብጻባት የመልክቱ።

‘ካርሎስ ዘ ጃካል’ እናተባህለ ዝጽዋዕ ቨነዙዌላዊ ኤሊች ራሚረዝ ሳንቸዝ፡ ብዙሕ
ዝተጻሕፈሉን ዝተዘርበሉን ውልቀ-ሰብ እዩ። ኣብ 1975 ሰለስተ ኣባላት ስለያ
ፈረንሳ ብምቕታሉ ከኣ ይኽሰስ። ዋላ’ኳ ንሱ እንተነጸጎ (እቲ ቅትለት ብትካል ስለያ
እስራኤል - ሞሳድ ከምእተሃንደሰ’ዩ ዝገልጽ) ብኽቱር ዴሳዊ ኣተሓሳስባ ዝተጸልወ
ኤሊች፡ ንሕልፈት ተፈሪዱ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ፈረንሳ እዩ ዝርከብ። ይኹን’ምበር
ሕጂ’ውን ዳግማይ ናብ ፍርዲ ከምዝቐረበ ይግለጽ ኣሎ። ሰውራዊ ኣተሓሳስባ
ዘለዎ ኤሊች ኣብ 70’ታት ምስ ግንባር ሓርነት ፍልስጤም ተጸንቢሩ ነይሩ። ኣብ
1975 ጸጥታዊ ሓለዋ ሰይሩ፡ ኣብ ኣዳራሽ ኣኼባ ውድብ ሃገራት ለኣኽቲ ነዳዲ
ጥሒሱ ምእታዉ ንሓያሎ ኣዛሪቡ። ኣብቲ ፍጻመ ሰለስተ ሰባት ከምእተቐትሉ
ይግለጽ። ዒላማታት ምዕራባውያን ብቐጻሊ ብምጥቃዑ ስሙ ገኒኑ። ኣብ 70’ታት
ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ኤሊች ተመርኲሳ ብፍረደሪክ ፎርሲት ዝተደርሰት ልቢ-ወለድ
ምጽሓፍ ብብዝሒ ተነቢባ። “ዋላ’ውን እንተቐተልኩ፡ ንረብሓ ዘይኮንኩ፡ ንዕላማ’የ
ፈጺመ’ዮ” ብምባል ኣብ ቤት ፍርዲ ደጋጊሙ ተዛሪቡ። ኣብ 1994 ክሳብ
ዝተሓዝ፡ ብደረጃ ዓለም “ቀዳማይ ተደላዪ ሽበራዊ” ይበሃል ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ
ድሮ ክልተ ናይ ሕልፈት ብይን ሓሊፉ እዩ። እቲ ወዲ 64 ዓመት ሽማግለ፡ ሕጂ
ብኻልእ ክስታት ዳግማይ ናብ ፍርዲ ምቕራቡ ንስለ ሕጊ እንተዘይኮይኑ ትርጉም
ከምዘይብሉ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ።

ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ብጥምየት ናይ
ዝሳቐዩ ዘለዉ ሰባት ቁጽሪ፡ ልዕሊ ትጽቢት
ብዙሓት ክኢላታት ኮይኑ ምህላዉ፡ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ውድብ፡ ኣብ
የመን፡ ደቡብ ሱዳን፡ ሶማልን ናይጀርያን
ጥራይ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ድሮ
ብጥምየት ይሳቐዩ ከምዘለዉ’ዩ ዘረድእ።
ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ንባይቶ ጸጥታ ኣብ
ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ብጥምየት
ዝሳቐ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ፡ ኣብ ታሪኽ
ናይቲ ውድብ መወዳድርቲ ከምዘይብሉ
ገሊጹ። ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ
ሓደጋ ንምምካት፡ ውሁድ ኣህጉራዊ ጻዕሪ
ከምዘድሊ ድማ ኣገንዚቡ። ንሱ ከም ዝገለጾ፡
ዝተወሃሃደ ኣህጉራዊ ጻዕሪ እንተዘይተገይሩ
ኣብተን ዝተጠቕሳ ሃገራት፡ ኣብ ውሽጢ
ሒደት ኣዋርሕ ከቢድ ሰብኣዊ ህልቂት
ክስዕብ ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ኣብተን
ብኲናት ሓድሕድ ዝሕመሳ ዘለዋ ሃገራት
ተጸበይቲ ረድኤት ዝኾኑ ሰባት 20
ሚልዮን ኮይኖም፡ ካብዚኦም እቶም 7
ሚልዮን ዕለታዊ መግቢ ክረኽቡ ዘይከኣሉ
ምዃኖም ኣነጺሩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ጥራይ ልዕሊ 7.5
ሚልዮን ሰባት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ

ቅልውላው ከምዝርከቡ ዝጠቐሰ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ሶማል 6 ሚልዮን፡
ኣብ ናይጀርያ 3 ሚልዮን፡ ከምኡ ድማ
ኣብ የመን 2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ
ጥምየት ወዲቖም ምህላዎም ሓቢሩ።
ኣብተን ሃገራት ኣብ ርእሲ’ቲ ተኸሲቱ
ዘሎ ጥምየት፡ ብሰንኪ ዋሕዲ መድሃኒትን
መሳርሒ ሕክምናን ኣሽሓት ሰባት ግዳይ
ሞት ከይኮኑ ከምዘስግእ ኣፍሊጡ። ኣብ
ኣርባዕቲአን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ
ቅልውላው ንምፍታሕ፡ ክሳብ ዝመጽእ
ሓምለ 4.4 ቢልዮን ዶላር ከምዘድሊ
ድማ’ዩ እቲ ውድብ ዝሕብር።
ኣብተን ሃገራት ወሪዱ ዘሎ ሰብኣዊ

ቅልውላው ብፍላይ ንህጻናት ግዳይ ዓጸቦን
ሕሰምን ገይሩዎም ብምህላዉ፡ እቶም
ግዳያት ኣካላውን ኣእምሮኣዊን ዕብየቶም
ተደሪቱ፡ ካብ ትምህርታዊ ንጥፈታቶም
ዛሕቲሎም ምህላዎም እቲ ውድብ
ይገልጽ። እቲ ኵነታት ህጹጽ ኣቓልቦ
እንተዘይረኺቡ ድማ ካብ ነፍሲ-ወከፍ 10
ሽሕ ክልተ ወይ ሰለስተ ቈልዑ ናይ ሞት
ዕጫ ከምዝገጥሞም ኣጠንቂቑ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 1945
ካብ ዝምስረት፡ ክንድ’ዚ ናይ ሎም-ዘበን
ብዝሒ ብጥምየት ዝሳቐዩ ሰባት ኣጓኒፉ
ከም ዘይፈልጥ’ዩ ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት
ናይቲ ውድብ ዘመልክት።

ፕረዚደንት ናይጀርያ ተወሳኺ ሕክምና
ከም ዘድልዮ ተገሊጹ
ንኽልተ ኣዋርሕ ኣብ ብሪጣንያ
ክሕከም ዝጸንሐ ፕረዚደንት ናይጀርያ
ማሕማዱ ቡሃሪ ዝሓለፈ ሳልስቲ ናብ
ሃገሩ’ኳ እንተተመልሰ፡ ገና ምሉእ ብምሉእ
ክሳብ ዝሓዊ ግቡእ ስርሑ ከምዘይጅምር
ኣማኻሪ ናይ’ቲ ፕረዚደንት ንማዕከናት
ዜና ሓቢሩ።
እቲ ብጽኑዕ ሓሚሙ ከም ዘሎ ዝንገረሉ
ፕረዚደንት፡ ተወሳኺ ዕረፍቲ ከምዘድልዮን
ሕክምናኡ ንምቕጻል ኣብ ዝሓጸረ እዋን
ተመሊሱ ናብ ብሪጣንያ ከም ዝኸይድን
እቲ ኣማኻሪ ገሊጹ።
ኣብ ሆስፒታል ለንደን ክሕከም
ዝጸንሐ ፕረዚደንት ቡሃሪ፡ ናብ ሃገሩ ኣብ

ዝተመልሰሉ እዋን፡ ኣብ ወተሃደራዊ
መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝሃቦ ሓጺር
መግለጺ፡ “ስራሕ ቅድሚ ምጅማረይ፡
ብሓካይመይ ቅሩብ ዕረፍቲ ተኣዚዙኒ
ኣሎ” ብምባል ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ።
ንኹሎም ሰናይ ምንዮቶም ዝገለጽሉ
ዜጋታቱ ድማ ኣመስጊኑ።
ኣብ ሰራዊት ናይጀርያ ናይ ሜጀር
ጀነራል መዓርግ ዝነበሮ ፕረዚደንት
ማሕማዱ ቡሃሪ፡ ኣብ 2015 ኣብ ዝተኻየደ
ምርጫ ክመርሕ ብዝተመርጸ፡ ኣንጻር
ብልሽውና ምቅላስ ከም ቀዳማይ ዒላማ
ሰሪዑ ከም ዝሰርሓሉ’ዩ ቃል ኣትዩ። ይኹን
እምበር ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ምሉእ ጥዕና

ብዘይምርካቡ፡ ንቡር ስራሑ’ውን ከሰላስል
ከምዘይከኣለ ምንጭታት ይሕብሩ።
እቲ ወዲ 74 ዓመት ፕረዚደንት፡
ምሉእ ብምሉእ ሓውዩ ናብ ስርሑ ክሳብ
ዝምለስ፡ ምክትል ፕረዚደንት ናይጀርያ
የሚ ኣሳበንጆ ንቦታኡ ተኪኡ ከምዝሰርሕ
ሰብ መዚ’ታ ሃገር ኣረዲኦም።

ኲናት ኩርድ ህይወት 2 ሽሕ
ሰባት የጥፍእ
ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ዞባ ቱርኪ
- ከተማ ሲዘረ፡ ኣብ መንጎ መንግስቲ
ቱርኪን ዕጡቓት ኩርድ (ፒ.ከይ.ከይ)ን
ኣብ ዝተኻየደ ንዓመትን ፈረቓን ዝቐጸለ
ኵናት ጥራይ፡ ኣስታት 2 ሽሕ ሰባት
ከምዝተቐትሉ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ሓቢሩ። ቱርካዊት ከተማ ሲዘረ’ውን፡
በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲታት ኣብ ዝሓለፈ
ዓመት ከቢድ ዕንወት ከምዝወረዳ እቲ
ጸብጻብ ወሲኹ ኣረዲኡ።
ብመሰረት’ቲ ጸብጻብ፡ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ነቲ ፍጻመ “ሰብኣዊ መሰላት
ዝግሃሰ ጨካን ተግባር” ክብል ንወተሃደራት
ቱርኪ ክወቅስ ከሎ፡ መንግስቲ ቱርኪ
ድማ፡ “ዝምቡዕ ጸለመ” ክብል ነቲ ጸብጻብ
ኰኒኑዎ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ፡ ነቲ
ዝቐረበ መግለጺ ብትሪ ድሕሪ ምቅዋም፡
“ዝንቡዕን ብጭብጥታት ዘይተሰነየን”
ክብል ነቲ መግልጺ መልሲ ሂብሉ።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ቱርኪን ዕጡቓት
ኩርድን ዝተኻየደ ኵናት፡ ኣብ ታሕሳስ
2016 ብተበግሶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ተዅሲ ደው ናይ ምባል ስጕምቲ
Sabur Printing
Sabur
Printing Services
Services

ከምዝተወሰደ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ንሰላማዊያን
ዜጋታት ምቕታል፡ ምጭዋይ፡ ኣሰቃቒ
ተግባራት ምፍጻም ግን ከምዝቐጸለ’ዩ እቲ
ጸብጻብ ዝሕብር።
መንግስቲ ቱርኪ ብወገኑ፡ ዕጡቓት
ኵርድ፡ ኣብ ምጭዋይ ህጻናት፡ ምስጢራዊ
ጎዳጕዲ ኣብ ምስራሕ፡ ኣብ ከተማታት
ንዝርከባ ትካላት ሕክምና ኣብ ምህጋርን
ምዕናውን ተዋፊሮም ኣብ ሰብን ንብረትን
ዕንወት ከውርዱ ምጽንሖም ይኸስስ።
ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ
ሓበሬታ፡ ካብ ሓምለ 2015 ክሳብ ታሕሳስ
2016 ካብ ዝተኻየደ ኵናት፡ ብገምጋም
ካብ 350 ሽሕ ክሳብ 500 ሽሕ ዝበጽሑ

ቱርካዊያን ተመዛቢሎም። ካብ ሳተላይት
ዝተወስደ ስእሊ ከምዝሕብሮ ድማ፡ ኣብ’ታ
ኵናት ዝተኻየደላ ደቡባዊ ምብራቕ ዞባ
ቱርኪ፡ ኣዝዮም ብዙሓት ኣባይቲ ብኸቢድ
ኣጽዋር ዓንዮም ከምዝርኣዩ ተሓቢሩ።
ንልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ከተማ
ሲዘረ ዝተኻየድ ኵናት፡ ንሳላሳ ካልኦት
ከተማታት ቱርኪ እውን ከምዝጸለወን’ዩ
ዝንገር።
ዕጡቓት ኵርድ፡ ብኹርዳዊያን
ዝቖመት ናጻ ሃገር ንምምስራት፡ ካብ
1984 ኣትሒዞም ኣንጻር መንግስቲ
ቱርኪ፡ ዒራቕ፡ ሶርያን ኢራንን ክቃለሱ
ዝጸንሑ እዮም።

