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ኩርናዕ ዳየሪ

መበል 13 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ ተቓኒዑ
መበል 13 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ
ኤውሮጳ፡ “ራኢና፡ ዞባዊን ኣህጉራዊን
ሽርክነት ንሰላምን ልምዓትን” ኣብ
ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ኣብ ሃገራዊ
ጉዳያት ብዘተኰረ ሰሚናራትን
መጽናዕታዊ ጽሑፋትን፡ ከምኡ’ውን
ብሓባራዊ ዘተን ካልእ መሰናድኦታትን
ካብ 14 ክሳብ 17 ሚያዝያ ተቓኒዑ።
ኣብ ከተማ ቬልድሆቨን - ሆላንድ
ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡
ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ
ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ኣምባሳደራት፡
ከምኡ’ውን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት
ኤውሮጳ፡ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ፡
ኣፍሪቃን
ማእከላይ
ምብራቕን ዝመጹ ልዕሊ 500 ኣባላት
ውዳቤ መንእሰያት ህግደፍን ወለድን
ተሳቲፎም።
ኣባላት ኣሰናዳኢት ኮሚቴ ኣብ
ዘስመዕዎ ቃል፡ እቲ ዋዕላ ክውን
ንምግባር ንዝተኻየደ ጻዕርን ዝተዓመ

ዕዮን ብዝርዝር ድሕሪ ምቕራብ፡
ቀንዲ ዕላማን ተልእኾን ምንቅስቓስ
መንእሰያት ህግደፍ፡ ጽኑዕን ንቑሕን
ሃገራዊ መንእሰይ ምዂስኳስ ምዃኑ
ብምግላጽ፡ ሓያል ውዳበ ዘለዎ
ኤርትራዊ ኮም ኣብ ምፍጣር፡
ከምኡ’ውን ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ
ኤርትራዊ ሃገራዊ መኸተ ንምዕዛዝ
ብንጥፈት ከምዝዋሳእ ኣብሪሆም።
ኣብ’ዚ ዋዕላ፡ ብመገዲ ዘለዉና
ክብርታት፡ ቱሪዝማዊ ጸጋታትን
ፖሊሲ ርእሰ-ምርኰሳን፡ ሰሓብነትን
ተባሃግነትን ሃገርና ኣብ ማሕበረሰብ
ዓለም ብምዕባይ፡ ምስ ዝተፈላለዩ
ኣህጉራውያን ማሕበራትን ውድባትን
ሓያል ፖለቲካውን ቊጠባውን
ሽርክነትን ምትሕግጋዝን ምፍጣር፡
ዓቢ ኣተኲሮ ከምእተዋህቦ፡ ካብቲ ቦታ
ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣነጺሩ።
ካብ ሱዳንን ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካን
ዝመጹ
ውዳቤታት

መንእሰያትህግደፍድማ፡ንጥፈታቶምን
ተመኲሮኦምን ንተሳተፍቲ ከካፍሉ
እንከለዉ፡ መሓዙት ህዝቢ ኤርትራ
ዝኾኑ ዕዱማት’ውን፡ ህዝቢ ኤርትራ

ዝኸፈሎ ረዚን መስዋእቲ ከም
ዝግንዘቡን፡ ሃገሩ ንምህናጽ ንዘካይዶ ዘሎ
ንጥፈታት ከምዝድግፉን ገሊጾም።
እንተኾነ ግን፡ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ፡

ከንቲባ ከተማ ቬልድሆቨን፡ “ጸጥታ”
ኣመኽንዩ እቲ ዋዕላ ክቋረጽ ድሕሪ
ምእዛዙ፡ ኣብ ካልእ ቦታ ከምዝቐጸለ፡
ኣሰናዳኢት ኮሚተ ሓቢራ።

ነበርቲ ዓዲ-ሓርገጽ መእለዪ ውሕጅ ይጽግኑ ኣለው
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲሓርገጽ - ንኡስ ዞባ ጸሮና፡
ብውሕጅ ተበላሽዩ ኣገልግሎት
ኣቋሪጹ ንዝጸንሐ መእለዪ ውሕጅ
ብወፈራ ይጽግኑ ኣለዉ።

ነበርቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ
ሓበሬታ፡ እቲ ዕማም፡ መዓልታዊ
200 ጉልበት ሰብ ብምውፋር
ብሓገዝ
ማሽነሪ
የሰላስልዎ
ከምዘለዉ፡ ቅድሚ ክራማት

ንምዝዛሙ ድማ፡ ጻዕሮም ከዛይዱ
ምዃኖም ገሊጾም።
ኣብ እዋን ክራማት ካብ በረኽቲ
ጎቦታት ንኡሳን ዞባታት ሰንዓፈን
ዓዲ-ቐይሕን ዝወርድ ውሕጅ

ጠንቂ ፍግረ-መሬት ኮይኑ ምጽንሑ
ብምሕባር ድማ፡ እቲ ተወሲዱ
ዘሎ ተበግሶ ኣብ ዕቃበ ሓመድን
ማይን ዕዙዝ ኣበርክቶ ከምዘለዎ
ኣረዲኦም።

እቲ ዛጊት ንኣስታት ሓደ ወርሒ
ቀጺሉ ዘሎ ዕማም - ኣድማዕነት
ንኽህልዎ፡
ተክኒካዊ
ደገፍ
ከም ዘድልዮም እቶም ነበርቲ
ኣዘኻኺሮም።

ስልጠና ዕቃበ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ ተዛዚሙ
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ምስ
“ዩኔስኮ”ን ካልኦት መሻርኽትን

ስ/ሄኖክ መኮነን

ብምትሕብባር ዝወደቦ ስልጠና ዕቃበ
ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ፡ ብ13 ሚያዚያ

ተዛዚሙ።
እዚ ንልዕሊ ዓሰርተ መዓልታት

ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ስልጠና፡
ኣህጉራውያን ውዕላት ንዕቃበ ባህላዊ
ውርሻታት፡ ንሕብረተሰብ ማእከል
ዝገበረ ምድላው ዝርዝር ባህላዊ
ውርሻን ኣገባብ ምስናዱን፡ ተመኲሮ
ኤርትራ ኣብ ዕቃበ ባህላዊ ውርሻ፡
ዓውደ-ፍልጠት ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ፡
ንዕቃበ’ቶም ውርሻታት ስግኣት ዝኾኑ
ተርእዮታት፡ ከምኡ’ውን ተራን
ኣበርክቶን ሕብረተሰብ ኣብ ዘላቕነት
ዕቃበ ባህላዊ ውርሻ ዝብሉን ካልኦትን
ዛዕባታት ዘጠቓለለ’ዩ።
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር
ዘመደ ተኽለ፡ እቲ ክመሓላለፍ
ዝተደልየ ትምህርቲ ብግቡእ ተሰኒቑ
ክኸውን ዘለዎ እምነት ብምግላጽ፡
ሰልጠንቲ፡ ረቂቕ ባህላዊ ውርሻታትና
ንኮም መሰረት ብዝገበረ ጻዕሪ ንምዕቃብ

ዘኽእል ንቕሓት ኣብ ሕብረተሰብና
ንምስራጽ ብትግሃት ክሰርሑ ትጽቢት
ከምዝግበር ኣገንዚቡ።
ነቲ ስልጠና ዝሃበ ክኢላ ባህሊ
ሚስተር ላቭሞር ማዚቡኮ ድማ፡
ኣብ’ቲ ስልጠና ዝረኣዮ ንጡፍ
ተሳታፍነት፡ ሰልጠንቲ ኣብ ባህሎም
ዘለዎም ተገዳስነትን ኣኽብሮትን
ዘጒልሕ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ንኡስ
ዞባ በሪኽ ዝረኣዮ ግብራዊ ትምህርቲ
ፍሉይ ተምሳጥ ከምዘሕደረሉ እውን
ኣረዲኡ።
ረቂቕ ባህላዊ ውርሻ፡ ንኣፋዊ
ያታታት፡ እምነታት፡ ቋንቋታት፡ ስነጥበብ፡ ወግዕታትን ጽምብላትን
ሕብረተ-ሰባት፡ ከምኡ’ውን ፍልጠትን
ባህሪን ዘጠቓልል ክፋል ባህላዊ ውርሻ
እዩ።

ሓዳስ
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ኣብ ሕጊ ዘተኰረ ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ
ኣብ ሰገነይቲ፡ ኣፍዓበትን ዓሰብን፡
ተማሃሮ - ኣብ ሕጊ ዝጸንሖም
ኣፍልጦ ክብ ብምባል፡ ኣብ ምግታእ
ገበናትን ሓደጋታትን እጃሞም ንከዕብዩ
ኣስተምህሮታት ተዋሂቡዎም።
እቲ ኣብ ሰገነይቲ ንልዕሊ ክልተ
ሽሕ፡ ኣብ ኣፍዓበት ድማ ንኣስታት
900 ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን
ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝተዋህበ
ኣስተምህሮታት፡ ዓይነትን ኣተሓሕዛን
ገበናት፡ ትራፊካዊ ሕግታት፡ ከምኡ’ውን
ደረጃታት በደላትን ገበናትን ኣብ ዝብሉ
ዛዕባታት ዘተኰረ እዩ።
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ
- ካፕቴን ጸጋይ ሃይለን፡ ሓላፊ ምክልኻል
ገበን ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት - ኣቶ
ታደሰ ሓደራን፡ ንሕግን ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበንን ዝምልከት
መብርሂ ሂቦም። ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ
ተሓታትነት ከም ዘየገላግል ዘስመሩሉ
እቶም ሓለፍቲ፡ ተመሃሮ ብክብርታት

ዓሰብ

ስ/ ዳዊት ኤፍሬም

ሕብረተ-ሰቦም ተመሪሖም፡ ገበንን
ገበነኛታትን ኣብ ምቅላዕ ምስ ፖሊስ

ምትሕብባር ከዘውትሩ ተላብዮም።
ኣብ ዓሰብ እውን፡ ሓላፊ መርመራ

ኣብ ሃይኮታ ቤ/ጽ ኣታዊ ውሽጢ
ሃገር ተኸፊቱ
ነበርቲ ሃይኮታ፡ ኣብ ሓውሲ
ከተማኦም ዝተኸፍተ ቤት-ጽሕፈት
ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ ንዝነበሮም ናይ
ግዜን ጉልበትን ሃልኪ ብምድሓን፡
ግብሪ መንግስቲ ኣብ እዋኑ ንምኽፋል
ኣኽኢሉዎም ከምዘሎ ሓቢሮም።
ወነንቲ ትካላት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡

ቅድሚ ሕጂ - ግብሪ ንምኽፋልን
ፍቓድ ዋኒን ንምሕዳስን ናብ ተሰነይ
ክኸዱ ይግደዱ ከምዝነበሩ፡ ብሰንኪ
ብዝሒ ተገልገልቲ ድማ ጉዳዮም ኣብ
እዋኑ ከሳልጡ ይጽገሙ ምንባሮም
ብምዝካር፡ ቤት-ጽሕፈት ኣታዊ
ውሽጢ ሃገር ምስ ተኸፍተሎም ግን

ጸገሞም ከምእተቐንጠጠ ገሊጾም።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ
ሃገር ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ኣቶ
መሓመድ ኣቡበከር፡ ምኽፋት ቤትጽሕፈት ንነበርቲ ሃይኮታ ካብ ኮለልን
ሃልክን ኣብ ርእሲ ምንጋፍ፡ ንዝነበሮም
ጸቕጢ እውን ከምዘቃለሎ ኣረዲኡ።

ስ/ተስፋኣለም ሰለሙን

\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፋሃ 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
ሊድያ ሱልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ፡ ዓብዱ
ኢብራሂም፡ ንገበንን ሳዕቤናቱን
ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ
ምሃብ፡ ገበን - ብሕጊ፡ ባህልን እምነትን

ውጉዝ ምዃኑ ጠቒሱ፡ ሕጊ ዘይምፍላጥ
ካብ ተሓታትነት ስለዘየድሕን፡ ተመሃሮ
ብግቡእ ክፈልጥዎን ከተግብርዎን
ኣዘኻኺሩ።

ዓዲ-እምኒ - ባርዕ ሓዊ
ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ - ምምሕዳር
ከባቢ ገረንፊት ኣብ እትርከብ ዓዲ-እምኒ
ብ14 ሚያዝያ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ፡ ኣብ
ልዕሊ ኣባይትን ጥሪትን ከቢድ ጉድኣት
ኣውሪዱ።
በቲ ብዘይጠፍአ ቊልዒ ሓዊ ኣብ ከባቢ
ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቐትሪ ዝጀመረ ባርዕ፡
ትካላት ዝርከቦ ልዕሊ 230 ኣጓዱ ምስ ምሉእ
ንብረቱ ብምቅጻሉ፡ 139 ስድራቤታት
ብዘይመጽለሊ ከምዝተረፋ፡ ወኪል ኤሪና
ንኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር’ቲ ንኡስ
ዞባ ኣቶ ገብረመድህን ኪዳነ ብምጥቃስ
ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ 103 ጤለ-በጊዕ፡ 12 ኣእዱግ፡
434 ደርሁን ሓደ ብዕራይን፡ ከምኡ’ውን
2019 ኩንታል እኽሊ በቲ ሓደጋ
ከምእተቓጸለ ተፈሊጡ።
ብርቱዕ ንፋስን ኣብ መንበሪ ገዛውቲ

ዝተኣከበ ቃንጫን ነቲ ባርዕ ከምዘጋደዶ
ዝጠቐሰ ኣቶ ገብረመድህን፡ ኣስታት 7
ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ንዋታዊ ዕንወት
ከምዝወረደ ገሊጹ።
ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ገረንፊት
ኣቶ ሽሻይ ሃይለ ብግደኡ፡ ኣብ ዓዲ-እምኒ
ዘጋጠመ ባርዕ፡ ብስፍሓቱን ዘኸተሎ
ዕንወትን ኣብ’ቲ ከባቢ ናይ መጀመርታ
ተርእዮ ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡ ኣባላት
ሓይልታት ምክልኻልን ካብ ዞባ ዝተላእኩ
ጉጅለ መጥፋእቲ ሓዊን ንዝገበርዎ
ኣስተዋጽኦ ኣመስጊኑ።
ሓላፊ መርመራ ገበን መደበር ፖሊስ
ተኾምብያ ዮናስ ተስፋልደት፡ እቲ ሓደጋ
ዝኾነ ምስ ገበን ዘተኣሳስር ከምዘይብሉ
ብምጥቃስ፡ ተመሳሳሊ ሓደጋታት
ንምክልኻል፡ ህዝቢ ጥንቃቐ ከዘውትር
ኣተሓሳሲቡ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
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
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መደብ
ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ዓረብ
ዕላል ምስ ደራፋይ ሰለሙን (ባርያ)
Sport Highlights
ዕላል ጥበባት
ህዝባዊ በዓል ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ
ኖሪት
ናትራን
ዜና ትግረ
ህድግ
ዜና ትግርኛ
መደብ ስፖርት
ዜና ዓረብ
Tech Insight
ዜና እንግሊዝ
Film

ሓዳስ

ኤርትራ

ተስፋኣለም የማነ
ስእሊ-ሳልሕ ዓብደልቃድር
ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ፋሲካ፡
ብደረጃ ሃገር ኣብታ ካብ ኣስመራ
ልዕሊ 700 ኪሎ-ሜተር ርሒቓ
እትርከብ ወደባዊት ከተማና ዓሰብ
ክበዓል ምዃኑ ምስ ተፈልጠ፡
ኣባላት ጉጅለ ባህሊ ቢሻን ኣባላት
ሚኒስትሪ ዜናን ነቲ በዓል ዝያዳ
ድምቀት ንምሃብ መሳርሒታቶም
ጠርኒፎም ብኣጋኡ እዮም ናብቲ
ቦታ ኣምሪሖም። ኩባንያ ሓራት
ዝመደበሎም ኣውተቡስ (ታታ) ደሓን
ትእቶ፡ እቲ ኣደናቒ ጽርግያ ምጽዋዕ
- ዓሰብ ጠጢሑላ ከም ዑፍ ክትበርር
ክሳብ እትደሊ እናተሓንበበት ንመገዲ
ከም ማይ ክትሰትዮ ጀመረት።
ተሳፈርታ ነቲ እናጐስዐ ካብ ደንደስ
ናይቲ ጽርግያ ዝምለስ ማዕበል ባሕሪ፡
ነቲ ባሕሪ ተቐኒቱዎ ዝኸይድ ልሙዕ
ገረብ ማንግሩቭ፡ ኣብቲ ሰፊሕ
ጐላጉል ምስ ጠለ-በጊዕን ኣግማልን
ተመሓዝየን ውራይ መግበን ዝገብራ
ሰገናትን ኢራባትን እናተዓዘቡ
ከይተረድኦም ነቲ ጠላዕ መገዲ ዓሰብ
ኣፋረቑዎ። ነተን ኣብ ደንደስ ባሕሪ
ተደኲነን ዝርከባን ብሩህ ናይ ምዕባለ
መጻኢ ዝረኣየለንን - ከተማታትን
ሓውሲ ከተማታትን ፎሮ፡ ገልዓሎን
ጢዖን ሓሊፎም ኣብ ዕዲ ድሕሪ
ምሕዳር ከኣ፡ ገና ጸሓይ ከይመረረት
እንከላ ኣብታ ብኹለንትናኣ መዘና
ምጽዋዕ ዝዀነት ዓሰብ ኣተዉ።
ዓፋርን ትግርኛን ዝርከቡዎም ደቂ
ሓያለ ብሄራትና ከም ኣባላት ሓንቲ
ስድራ ኰይኖም ዝነብሩላ ከተማ
ዓሰብ፡ ልዕሊ ዝዀነት ካልእ ከተማ
ብዕሙርን ልሙዕን ኣግራብ እያ
ማዕሪጋ ጸኒሓ።
ፈረስ ዘጋልብ ዳስ ኣብ ደንደስ
ናይቲ ዝሑል ንፋስ ፈሽ-ፈሽ ዝብሎ
ባሕሪ ተተኺሉ ምስ ተሸላለመ፡
ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል እንግዶት ምስ
ተኣንገዱ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ - ኣምበሳድር መሓመድ
ስዒድ ማንታይ፡ ሓለቓ ስታፍ
እዚ ምብራቕ - ብርጌደር ጀነራል
ኣብርሃም ዓንዶም፡ ሱልጣን ረሓይታ
- ዓብደልቃድር ዳዉድ ዝርከቡዎም
ዕዱማት ኣጋይሽን ነበርቲ ከተማ
ዓሰብን፡ በቦታኦም ምስ ሓዙ፡ ወግዓዊ
ስነ-ስርዓት ናይቲ ክቡር ሃይማኖታዊ
በዓል ልክዕ ሰዓት 4፡00 ድ.ቀ ጀሚሩ።
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በዓል ፋሲካ ኣብ ዓሰብ!

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓሰብ - ኣቶ
ግርማይ ተኽለኣብ ኣብ ዘስምዖ ናይ
መኽፈቲ ቃል፡ በዓል ትንሳኤ ሎሚ
ዓመት ብደረጃ ሃገር ንሓድነትናን
ሃይማኖታዊ ውህደትናን ብዘንጸባርቕ፡
ንጥምረትናን ምምልላእናን ብዘሐይል
ሱታፌ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ
ክበዓል ምኽኣሉ ሓበን ከምዝስምዖ
ድሕሪ ምግላጽ፡ “ሃይማኖታዊ
በዓላትና ኩሉ ግዜ ንባህልናን
ምንብባርናን ብዘሐይል መልክዑ
ስለ ዝበዓል፡ ብዝዀነ መዐየሪ ክልካዕ
ዘይክእል ከም ዝረቐቐ መንፈሳዊ
ሓይልናን ግርማናን ጌርካ ክግለጽ
ይከኣል” ኢሉ።
ንሱ ኣስዒቡ፡ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ
ዓለም-ለኻዊ ደረጃ ዝሓዘ መዓርፎነፈርቲ እትውንን፡ ልዑል ኣታዊ
ዝርከቦ ፋብሪካ በረድ፡ ትካል መፍረ
ጨው፡ ትካል መጻረዪ ነዳዲን ካልእን
ዘለዋ፡ ንነበርታ ብቑዕን ዝተማልአን
ኣገልግሎት ዝህብ መወከሲ ሆስፒታል፡
ንኹሉ ነባሪ ዓሰብ ዘርዊ እኹል ቀረብ
ዝስተ ጽሩይ ማይ፡ ዝሓሸ ዝርግሐ
ዘለዎ ኣገልግሎት ኤለክትሪክ፡ ካብ
መዋእለ-ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ
ዝዝርግሓ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ብርክት
ዝበላ ኣድባራትን መሳጊድን ዘለዋ
ምጭውቲ ከተማ ምዃና ገሊጹ።
ዓሰብ፡ ምስ ጐረባብቲ ሃገራትን ማእከል
ሃገርን ዘራኽብ ብቑዕ ጽርግያታት
እትውንን ብምዃና፡ ንወፍሪ ኣዝያ
እተወናውን ስትራተጂያዊት ከተማ
ከምዝገብራ’ውን ኣቶ ግርማይ ወሲኹ
ገሊጹ። ዓሰብ፡ ገዛእቲ ሓይሊታት

ናይ መጀመርታ እግሮም ዘንበሩላን
ናይ መጨረሻ ስዩም ኢሎም
ዝወጹላን ታሪኻዊት ከተማ ምዃና
ዝጠቐሰ ኣቶ ግርማይ፡ ተቐማጦኣ
ካብ በበይኑ ብሄራትን እምነታትን
ክንሶም፡ ንብዙሕነቶም ከም ምረቓ
ወሲዶም ብልዑል ምክብባርን ስኒትን
ተሓቛቚፎም ዝነብሩላ ብምዃና፡
ሓንሳብ ምስ ኣተኻያ ውጽኣላ
ዘይመጻካ ተፈታዊት ከተማ ምዃና
ገሊጹ።
ብድሕሪ’ዚ መድረኽ ንጉጅለ
ባህሊ ዞባ ደቡባዊ ቀዪሕ ባሕሪ
ተረከበ’ሞ፡ ንያታዊ ባህሊ ብሄረ ዓፋር
ዘንጸባርቕ ግሩም ዝዀነ ምርኢት
ኣቕረበት። ንበዓል ኣሚነ ተስፋስላሰ
(ወዲ-ሻዉሽ)፡ መሓመድ ኣሕመድ
ሻዕበን፡ ኤደን ተኸስተን ካልኦት
ድምጻውያንን
ሙዚቀኛታትን
ዝሓቘፈት ጉጅለ ባህሊ ቢሻ ከኣ፡
ንልቢ ብዘረስርስ ምኡዝ ዜማታታ
ገይራ ንህዝቢ ዓሰብን ዕዱማት
ኣጋይሹን ከተሰራስሮም ኣምስያ።
ሃይማኖታዊ ውራያትና፡ መግለጺ
ሓድነትናን ውህደትናን ኮይኖም
ክቕጽሉ ካብ ዝጅምሩ ዘመናት
ኣቑጺሮም እዮም። ኣብ ዓሰብን
ከባቢኣን ግን ሓለፋ ኣለዎ። ደቂ
ደንከል፡ ምስ ሰብ ከበሳን መታሕትን
ተሓቛቚፎም ከም ደቂ ሓንቲ ስድራ
ኮይኖም ንሃይማኖታዊ ውራያቶም
ብማዕረ ክዕጠቑሉ ክትርኢ ከለኻ፡
ካብቶም ቅድሚ ነዊሕ መዋእላት
ኣብ ቡያን ከባቢኡን ዝነበሩ ሰባትዶ
ወሪሰምዎ ይዀኑ ኢልካ ትሓስብ ።

ኣብታ ከተማ ን14 ዓመት
ዝተቐመጠት ወይዘሮ ንግስቲ
ሃብተ፡ ሓንቲ ካብተን ነቲ ውራይ
ንምምዕራግ
ላዕሊን
ታሕቲን
ዝብላ ዝነበራ ኣደታት ዓሰብ እያ።
ወይዘሮ ንግስቲ፡ ህዝቢ ኤርትራ
ብምኽንያት ሃይማኖታዊ እምነቱ
ኣብ ሓጐሱ ይኹን ጸገሙ ተፈላልዩ
ስለ ዘይፈልጥ፡ ንሃይማኖታዊ ይኹን
ሃገራዊ በዓላቱ ከም ሓደ ኣካል ኰይኑ
ከብዕሎ ምርኣይ ብዙሕ ዘገርም ከም
ዘይኰነ’ያ ትገልጽ። ኣቦታትና ‘ሓንቲ
ኤርትራ’፡ ‘ኤርትራ ንኤርትራውያን’፡
ወዘተ ክብሉ ከለዉ ሱቕ ኢሎም
ኣይኰኑን። ናይ ቀዳሞት ወለድና
ማሕላ ኣለና። ‘ኣሕዋት ኢና፡
ኣይንፈላለን ኢና’ ዝብል ማሕላ።
ህዝባዊ ግንባር ድማ ነዚ ማሕላ’ዚ
ካብ ግዜ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ
ኣትሒዙ መሊሱ ኣጽኒዑዎ ስለ
ዝዀነ፡ ኤርትራ ንብዙሓት ሃገራት
ኣርኣያ ሓድነት፡ ስኒትን ምክብባርን
ኰይና ኣላ እየ ዝብል ኣነ።” ብምባል
ርእይቶኣን ስምዒታታን ኣካፊላትና።
መንእሰይ ሙኽታር ሓመዱ ከኣ፡
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎኡ ዘሎ
ስጡም ሓድነት፡ ስኒትን ፍቕሪን
ንምግላጽ ብዓቢ ሃንቀውታ ካብ
ዝጽበዮ በዓላት ሓደ ሃይማኖታዊ
ውራያትና እዩ። ኣብ ዳሳት ናይ ዒድ
ይኹን ፋሲካ፡ ኣቕሽሽቲን መሻይኽን፡
ሰብ ልውየትን ዙርያን፡ ሰብ ነጸላን
ኹሽፍን ኣብ ሓደ መኣዲ ከቢቦም
ክትርኢ ከለኻ፡ ምስጢር ሓድነትናን
ስኒትናን ተመራሚርካን ተፈላሲፍካን

ክትበጽሖ ዘይትኽእል ኣዝዩ ዓሚቚ
ምዃኑ ትግንዘብ። ንዓይ ከም
ዝርድኣኒ፡ እዚ ክብሪታት’ዚ መበቆሉ
ካብቶም ናይ ፈለማ ኣቦታትና እዩ።
ነቢ መሓመድ፡ ንሰዓብቱ ናብ ምድሪ
ሓበሻ ኬድኩም ተዓቘቡ ክብሎም
ከሎ፡ እቶም ናይ ሽዑ ኣቦታትና
ማዕረ ክንደይ ኣብ መንጎኦም
ሓድነትን ፍቕሪን ከም ዝነበሮም’ዩ
ዝእምተልካ። ሓድነትን ፍቕሪን እንተ
ዘይህሉዎም ነይሩ ግን፡ ሰላም’ውን
ኣይምነገሶምን ነይሩ። ነቢ መሓመድ
ከኣ ንሰዓብቱ ናብ ምድሪ ሓበሻ
ክኸዱ ኣይምመዓዶምን ነይሩ። ስለዚ፡
እዚ ክብሪታት’ዚ ካብኦም ጀሚሩ
እናተወራረሰ ዝመጸን ህዝባዊ ግንባር
ድማ ዝያዳ ዝዀስኮሶን ደኣ’ምበር፡
መንግስቲ ወይ ግንባር ዝፈጠሮ
ሓድሽ ኩነት ከምዘይኰነ እዩ ንዓይ
ዝርዳኣኒ። እዚ ህዝቢ’ዚ ካብ ጥንቲ
ኣትሒዙ ንሓድሕዱ ተዋሊዱን
ተዛሚዱን ስለ ዝዀነ፡ ናይ ጥምረትን
ስኒትን ቃል-ኪዳኑ ኣጽኒዑ ንዘልኣለም
ካብ ምንባር ዝዕንቅፎ ዝዀነ ሓይሊ
ኣይክህሉን እዩ።” ክብል ርእይቶኡ
ሂቡ።
መንእሰይ ሰሚራ ዓሊሎ ብወገና፡
ኣቦታትና ብእምነትን ዓሌትን
ከይተፈላለዩ ካብ ሓንቲ ራሕባ
እናተመገቡ እዮም ናጽነት ኣምጺኦም።
ኣሕዋትናን ኣያታትናን ድማ
ንዝተረኽበት ናጽነት ንምዕቃብ ነታ
ምስጢር ሓድነትና ኣጽኒዖማ። ንሕናን
እዚ ብሕጂ ዝመጽእ ወለዶታትን
ከኣ ከምኡ ኢልና ክንቅጽሎ ኢና።
ብራኸ ንቕሓትና ጥርዚ ስለ ዝበጽሐ፡
ንካልኦት ህዝቢታት መወከሲ ካብ
ምዃን ሓሊፍና መፍቶ ጸላእትና
እንዀነሉ ምኽንያት ብፍጹም
ኣይክህሉን እዩ። ማይ ንዓቐብ ክምለስ
ዝከኣሎ ኣይመስለንን። እዛ ጽብቕቲ
ወደባዊት ከተማና - ዓሰብ ድማ፡
መስትያት ናይቲ ኤርትራ እትውንኖ
ብርቂ ዝዀነ ክብሪታት እያ ክብል
እደፍር እየ’ሞ የቐንየለይ።” ክትብል
ኣዕሊላትና።
ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ዝዀነ
ኣኽሊሉ ተኸስተ’ውን ነቲ በዓል
ኣመልኪቱ
ክገልጽ
እንከሎ፡
ሃይማኖታዊ ይኹን ሃገራዊ በዓላትና
ንሰዓብቲ ክርስትናን ምስልምናን
ብማዕረ’ዩ ዘገድሶም። ከምኡ ስለ
ዝዀኑ እዮም ንኹሉ ብሓባር
ዘብዕሉዎን ብሓባር ዝዕጠቑሉን። እቲ
ኣብ መንጎኦም ዘሎ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ
ስኒትን ፍቕሪን ድዩ ከምኡ ንኽገብሩ
ዝቕስቦም ዋላስ ካልእ ምስጢር ኣለዎ
ብዙሕ ኣይርድኣንን እዩ። ምናልባት
ሊቃውንቲ ዓቕሚ እንተ ሃልዩዎም
ነቲ ምስጢር ክብርብሩዎ ይኽእሉ
ይዀኑ። ግን ኣቢሎም ኣቢሎም ናብታ
ፍቕሪን ስኒትን ከም ዝመጹ ኣጸቢቑ
ይርድኣኒ እዩ። ኣምላኽ ንደቂ-ኣዳም
ካብ ዝዓደሎም ጸጋታት እቲ ዝኸበረ
ንዓና እዩ ሂቡና ዘሎ’ሞ፡ ምስጋና
ይግባኦ እዩ። እንታይ ይዓብሰልካ
ብኽቡር ማዕድናትን ነዳዲን ዝዘቕበበ
መሬት ብዘይ ስኒትን ፍቕሪን? ነዚ
ጸጋ’ዚ ብቓላት ክትገልጾ ኣጸጋሚ
ስለ ዝዀነ፡ ኣነ ካብዚ ንላዕሊ ክዛረበሉ
ዓቕሚ የብለይን” ኢሉ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.197

ደብዳበታት ኣንበብቲ

ፍናን መሓሪ

ናይ 55 ናቕፋ ካርድ ሞባይል…?
ኤሪተል፡ ህዝብና ነቲ ዓለም በጺሓቶ
ዘላ ናይ መራኸቢታት ስልጣነ ንኽበጽሕ
ኣኽኢልዎ ኣሎ። በዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ዝገብሮ ዘሎ ለውጥታትን ምዕባለታትን
ድማ ምስጋና ከቕርበሉ እደሊ።
ሓደ ሕቶ ግን ኣለኒ። ኤሪተል፡ ምስ
ቁጠባዊ ዓቕሚ ዓማውል ዝኸይድ ናይ
55 ናቕፋ ካርድ ሞባይል ካብ ዘተኣታቱ
ሓያለ እዋን ገይሩ እዩ። እንተኾነ፡ ልዕሊ
ሓደ ወርሒ ይገብር፡ እዚ ናይ 55 ናቕፋ
ካርድ ሞባይል ካብ ዕዳጋ ስለዝጠፍአ
ተጠቃሚ ይሽገር ኣሎ። መዓስ ተጠቀምቲ

ጥራይ - እቶም ካርድ ሞባይል ዝቕርቡ
ሰብ ድኳናት’ውን ናይ 110 ካርድ ሞባይል
ብጅምላ ካብ ኤሪተል ንኽገዝኡ ክሽገሩ
እዮም ጸኒሖም ዘለዉ። ኤሪተል ብዝህቦ
ኣገልግሎት ‘ምስጉን ትካል እዩ’ ክንብል
ዘድፍረና እኳ እንተኾነ፡ ኣብ ቀረብን
መሸጣን ናይ 55 ናቕፋ ካርድ ሞባይል
ብኩራት ምርኣዩ ግና፡ ካብ ነቐፌታ ሓራ
ዘግብሮ ኣይኮነን። በዚ ጉዳይ ዘይሩ ዘይሩ
ህዝቢ ይሽገርን የማርርን ስለዘሎ ኤሪተል
ቅልጡፍ ፍታሕ ክገብር እላቦ።
ገብረማርያም ትኩእ - ኣስመራ

ንስሱዓት ትምህርቲ ዝህብ እዩ
ብስራሕ ምኽንያት ኣብዚ ቀረባ እዋን
ናብ ዓዲ-ዃላ ገይሸ ነይረ። ክምለስ
እንከሎኹ ሓንቲ 25 ሰባት እትጽዕን፡
መንእሰይ ዝመርሓ ኣውቶቡስ ጐፍ
በለትኒ። ኣዝየ ተሃዊኸ ስለዝነበርኩ
ክስቀላ ግዜ ኣይወሰድኩን። ኣውቶቡስ
ቅድሚ ምብጋሳ፡ መራሕ መኪና
ንፎቶሪኖ፡ “ዓዲዃላ - መንደፈራ 15
ናቕፋ፡ ዓዲዃላ - ኣስመራ ድማ 40
ናቕፋ ኣኽፍሎም” ዝብል ሓበሬታ
ሃቦ። ኣቐዲምካ ምሕባር ከምኡ ድማ
ርትዓዊ ዋጋ ካብ ወነንቲ ናይ ግሊ
ኣውቶቡሳት ምስማዕ፡ ቦኽሪ እዝነይ
ስለዝነበረ ደንጸወኒ። ካብ ዓዲዃላ ናብ

መንደፈራ 20 ናቕፋ፡ ካብ ዓዲዃላ
ናብ ኣስመራ ድማ ካብ 80-100
ናቕፋ ንዝሓቱ ስሱዓት መራሕቲ ናይ
ብሕቲ ኣውቶቡስ ብምዝካር፡ ኣስሓኮ
ናይዚ መራሒ መኪና ኣሐቢኑኒ።
“ህዝባዊ ሓላፍነት ዝስምዖም፡ ብሕልና
ዝሰርሑ፡ ንሕጊ ዝምእዘዙ፡ ዘይስሱዓት
ለካ ኣለዉ እዮም!” ድማ በልኩ። ነቶም
ብስስዐ ዓዊሮም ዝተጋገነነ ክፍሊት
ዘኽፍሉ ወነንቲ ናይ ግሊ ኣውቶቡሳት፡
ትምህርቲ ዝህብ ኮይኑ ስለዝረኸብኩዎ
ድማ እየ፡ ኣብ ዓምድኹም ከተስፍሩዋ
ዝልእካ ዘሎኹ።
ጠበቓ ወልዱ ገረዝግሄር - መንደፈራ

ኤሪተል ደጊሙ እንተዝሓስበሉ
ጨንፈር ንግዲ ኤሪተል፡ ብዕለት
10/03/2017 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት
ለውጢ ብምግባር፡ ንዓሚል ዘእንግደሉ
ክሳብ ሰዓት 5፡00 ድ.ቀ ከምዝኾነ፡
እቲ ዝተረፈ ሰዓታት ከኣ ውሽጣዊ
ስርሓቱ ዘጻፍፈሉ ምዃኑ ኣብ ዘውጽኦ
ሓበሬታ ኣስፊሩ ይርከብ። ከም ዝዝከር
ትካል ኤሪተል ንዓማዊሉ ክሳብ ሰዓት 7፡
00 ናይ ምሽት እዩ ኣገልግሎት ዝህብ
ነይሩ። ብፍላይ ድማ ዕዳ ናይ ተሌፎን
ንዝኸፍል ዓቢ ፍታሕ እዩ ዝኾኖ ነይሩ።
ሰራሕተኛ ካብ ስራሕ ምስ ተፈደሰ
ዕዳኡ ክኸፍል ዘገላብጥ ግዜን ጽቡቕ
ዕድልን እዩ ዝረክብ ዝነበረ። ስራሕ
ሓዲጉ ካብ ምውጻእን ፍቓድ ካብ
ምሕታትን ድማ ይድሕን ነይሩ’ዩ -

ብርግጽ። እቲ ሓበሬታ ክስራሓሉ ካብ
ዝጀመረ ዕለት ግን፡ ዝመጾ ዕዳ ክኸፍል
ፍቓድ ሓቲቱ ስራሕ ኣወንዚፉ ዝወጽእ
ሰራሕተኛ ኣይተሳእነን። ገለ ውሑዳት
ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝወሃበሉ
ትካላት ዝሰርሑ “ድሕሪ ሰዓት 5፡
00 ድ.ቀ ኣይቅበሉን እዮም” ኢሎም
እናመኽነዩ ንስራሕን ንሰብ ጉዳይን
ብቐንዱ ንስራሕ ዝብድሉ ስለዘለዉ
እቲ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ሰዓታት ናብ
ቀደሙ እንተዝምለስ ነቶም ምኽኒት
ዝዕጥቆም ዕድል ምኸልአ። ኤሪተል
ብሓፈሻ ጨንፈር ንግዲ ድማ ብፍላይ
ነዚ ኣውጺእዎ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ
ደጊሙ እንተዝሓስበሉ ሊላይ ምኾነ።
ኤደን ሃብተማርያም - ኣስመራ

መአረምታ
ብዕለት 04/04/2017 ኣብ ዓምዲ ደብዳበታት ኣንበብቲ
“ዳግመ ግምት ይገበረሉ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወጸ
ርእይቶ፡ ኣብ ሜዳ ንእሽቶ ቺቸሮ ዝጻወታ ጋንታታት ጥዕናን
ዲቪዥናትን ዝኸፍልኦ ወርሓዊ ክፍሊት 20 ናቕፋ ዝብል
ተጻሒፉ ዘሎ ጌጋ ዝተጻሕፈ ኮይኑ፡ ካብ 2000-2400 ናቕፋ
ተባሂሉ ክንበብ ምስናይ ይቕሬታ ንሕብር።

ቅርጥው ኢሉ ኣገልግሎቱ እንተዝቕጽል
ከም ዝዝከር ኣብ ኣስመራ
ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት
ቡስጣ፡ ቅድሚ ገለ ዓመታት
ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ
ኣስመራ ብጫ ዝሕብሮም መአከቢ
ሳጹናት ተኺሉ ነይሩ እዩ። ኣብ
ንግዳዊ ንጥፈታት ንዝርከባ ትካላት
ከም እንዳ ‘ስተሽነሪታት’ ዝኣመሰላ
“ወኪል ፖስታ” ዝብል ጽሑፍ ኣብ
ትካለን ሰቒሉ ንኽከታተላ ሓላፍነት
ኣሰኪሙ። እቲ ቤት ጽሕፈት ዓሚል
ካብ ድኻምን ዘይተደልየ ወጻኢታትን
ንኽድሕን እዩ ከምኡ ዓይነት ቅዱስ
ተበግሶ ወሲዱ። ብርግጽ ድማ እቲ
ኣካላዊ ድኻም (ስንክልና) ዘለዎ፡
ብዕድመ ዝደፍአ፡ ቁጠባዊ ዓቕሚ
ዘይብሉ ኣብቶም ቀረብኡ ዝተተኽሉ
ኣገልግሎት ክረክብ ጸኒሑ እዩ።
ምስጋንኡ ካብ ምግላጽ ከኣ ዓዲ
ውዒሉ ኣይፈልጥን። እንተኾነ ግን፡
ካብዚ ቀረባ እዋን ነቶም ዝተኸሎም
ሳጹናት ብኣልማማ ከልዕሎም እጅግኡ
ሰብሲቡ ተበጊሱ። ንምዃኑ እቲ
ቤት ጽሕፈት ብኣልማማ ከልዕሎም
ዝተገደደሉ ምኽንያት እንታይ

እዩ? ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም፡ ናይ
ጥዕና ጸገም ዘለዎም፡ ነዊሕ መንገዲ
ክጎዓዙ ዘይክእሉ እንታይ ኣማራጺ
ስለዝሓዘሎም - እዩ ነቲ ስጉምቲ
ወሲድዎ ዘሎ? ብኣውራኡ ንዕኦም
ክሕግዝ ኢሉ ከም መደብ ዝሓዞ
ስለዝኾነ።
እቲ ትካል በጺሕዎ ዲዩ
ኣይበጽሖን ዝፈለጥኩዎ እኳ
እንተዘይብለይ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ
ቤት ትምህርቲ ሰማእታት ናብ 6ይ
መደበር ዝወስድ መንገዲ ኣብ
እትርከብ እንዳ ‘እስተሺነሪ’፡ ሓንቲ

መአከቢ ሳጹን ገና ዘይተላዕለት ኣላ።
(ስእሊ ርአ) ኣብ ገለ ቦታታት’ውን
ኣብ ጎደና ሰማእታት ‘ወኪል ፖስታ’
ተጻሒፉለን ገና ዝረኣያ ኣለዋ።
ክቕጽላ ስለዝደለየን ዲዩ ዋላስ
ረሲዕወን? ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት
ቡስጣ ኣብ ክንዲ ብኣልማማ ዘልዕለን
ዳግማይ መጽናዕቲ ገይሩ ኣቐርጥው
ኣቢሉ ኣገደስትን ገዛእትን ንግዳውያን
ትካላት ኣብ ዝርከባሉ ቦታ ወኪላት
ፖስታ እንተዝገብር ጽቡቕ እዩ
ዝብል ርእይቶ ኣሎኒ።
ዳናዪት ደባስ - ቀሓውታ

ጐሓፍ፡ ኣብ ውሽጢ መአከቢ ጐሓፍ (ቢዶኒ)
ክፍሊ ጽሬትን ሳኒተሽንን ዞባ
ማእከል፡ ቢዶኒታት-ጐሓፍ ኣብ
ዝተፈላለዩ ቦታታት ንምንታይ ዕላማ
ኣቐሚጥዎም ኣሎ ዝስሕቶ ሰብ
የለን። ይኹን’ምበር ብቁጽሪ ኣዝዮም
ብዙሓት ሰባት ንዝተቐረበሎም
ቢዶኒ ክጥቀሙሉ ኣይመርጹን።
ዝበዝሑ ብወለዶም ዝለኣኹ ህጻናት
ኮይኖም፡ ደረቕን ፈሳስን ጐሓፍ
ኣብ ባይታ ክጉሕፍዎ ትዕዘቦም።
ብኽፋእ ዘይኮኑ ነቲ ባጎኒ ከርክብዎ
ስለዘይክእሉ እዮም ኣብ ባይታ
ክዝሕዝሕዎ ወይ ክኽዕዉዎ ዝግደዱ
ዘለዉ። እቶም ካልኦት ከኣ ዓበይቲ
ክነሶም ብሰሪ ትህኪቶም ኣብ ባይታ
ጉሒፎም ዝምርቀፉ እዮም። ከም
ሳዕቤን ዘይውሕሉል ኣገባቦም ከባቢ
ክግዕዚ፡ መፋረዪ ሃመማን ጣንጡን
ከምዝኸውን ይገብሩ ኣለዉ።

ኣብ ንኡስ ዞባ ፐራዲዞ፡ ጥቓ ቤተክርስትያን ቅዱስ ዮሴፍ ዘሎ ቦታ፡
ብደረቕን ፈሳስን መርኣዪ የብሉን።
ናይ ዝሓለፈ እዋን ዝናብ ምስ
ተወሰኾ ካብኡ ክግንፍል ቀንዩ ዘሎ
ሕማቕ ሽታ ብሓቂ መፈጠርካ እዩ
ዘጽልእ። እቲ ዘደንጹ ከኣ ካብ ቤት
ጽሕፈት ንኡስ ዞባ ፐራዲዞ ሒደት
ሜትሮታት ተባታቢቱ ይርአ ምህላዉ
እዩ! ጠንቂ ተላባዒ ሕማም ኮይኑ
ኣብኡ ንዝመሃሩ ህጻናት ተማሃሮ
ኣደዳ ውጽኣት፡ ሕማም ቆርበትን
ካልእን ከይገብሮም ኣዚና ንሻቐል።
ብሓፈሽኡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት
ብኡ ዝመሓላለፉ፡ ኣብኡ ዝሰርሑን
ዝነብሩን፡ መጎዓዝያ ዝጽበዩ ብሕማም
ከይጥቅዑ ዓቢ ስግኣት ኣሎና።
ኣብ መወዳእታ ክንብሎ ንደሊ
ነበርትን ተጠቀምትን እቲ ቢዶኒታት

ባዕሎም ክጉሕፉን ህጻናት ቆልዑ ካብ
ምልኣኽ ክቑጠቡን፡ ካብ ትህኪትን
ናይ ጸይቂ ተግባራትን ነብሶም ሓራ
ብምግባር ጎሓፎም ኣብ ውሽጡ
ክኸትዎ እምሕጸን። ቀደሙ’ውን
ጎሓፍ ኣብ መአከቢ ጎሓፍ (ቢዶኒ)
ክኣቱ እንደኣሉ ተቐሪቡልና ዘሎ!
ሽሕ’ኳ ክፍሊ ጽሬትን ሳኒተሽንን
ምስ ዘለዎ ሕጽረታት ናይ መሳለጥያ
ዘይንዓቕ ስራሕ ይሰርሕ እንተሎ፡ ኣብ
ገለ ግና ናይ ቀዳምነት ቀዳምነታት
ክህቦ ዝግብኦ ቦታታት ከይሃለዎ
ኣይተረፈን። ሓደ ካብኡ ድማ እዚ
ኣብ ከባቢ ቤት-ጽሕፈት ንኡስ ዞባ
ፐራዲዞ ተበታቢቱ ዝርአ ዘሎ እዩ።
ግዜ ከይወሰደ ከልዕሎ ከኣ ከዘኻኽሮ
እደሊ።
ዓብደላ መሓመድ ስራጅ -ፐራዲዞ
ስዩም ከተማ- ቢላጆ

መሸጣ ጥሪት ኣብ ጐደናታት ሳዕሪሩ
ከምዝፍለጥ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ
ኣብ ማይተመናይን ቀሓውታን ክልተ
ምዱባት ዕዳጋታት ጥሪት ኣለዋ።
ምምሕዳር ከተማ ከኣ ሸቓጦ ኣብ
ቀጽረን ክሸጡ መምርሒ ይህቦምን
የተሓሳሰቦምን። ዝበዝሑ ነቲ መምርሒ
ኣኽቢሮም ኣብ ውሽጠን ዝነግዱ
ክኾኑ እንከለዉ፡ ገለ ውሑዳት ግን
ኣብ ጐደናታት ብፍኑው ካብ ምሻጥ
ኣይቦኾሩን ዘለዉ። ከምኡ ንኽገብሩ
ዝተፈላለየ ምኽንያት ክህልዎም
ዝኽእል’ኳ እንተኾነ፡ ሓደ ካብቲ
ኣውራ ኣብ ጎደና ዘሽጦም ግና፡ ካብ
ግብሪ ምኽፋል ንምምላጥ እዩ። ብሕጊ
ዘሕትትን ሳዕቤን ዘለዎን ዘይቅቡል
ተግባርን ምዃኑ እናፈልጡ ድማ እዮም
ብደይ-መደይ ዝገብርዎ። ኣብ በዓላትን
ኣውደ-ኣመትን መዓልቲ ዕዳጋ ጥራይ
ዘይኮነ ኣብ ተራ መዓልታት ከይተረፈ
ኣብ ዓበይቲ ጎደናታት ጠንቂ ሓደጋን

ምግዕዛይን ዝኾኑ ውሑዳት ኣይኮኑን።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት 2017
በዓል ትንሳኤ ኣዝዮም ብዙሓት ጤለበጊዕ ኣብ ከባቢ ባር ሊኖ ርእየ። ካብ
ሓሙስ ጽግቦ ጀሚሮም ንመዓልታት
ዝኣክል ተገቲሮም ጽርግያ እናዓገቱ
ንኣውቶቡሳትን ሚኒባሳትን ከጨንቑ
ቀንዮም። ኣብ ከባቢ ኣልሓሽሚ ከባቢ
ኤክስፖን ባር ዳኦስታን ብኣርባዕቲኡ
መኣዝን ንዝመጹ ሰብ ተሽከርከርቲ
ብተማሳሳሊ ትራፊካዊ ምንቅስቓሳቶም
ብህድኣት ከየካይዱ ዕንቅፋት ካብ ምዃን
ዓዲ ኣይወዓሉን። ንገለ ሰብ ብሽክለታ
ነፊጾም ህሩግ ኢሎም እናኣተዉ’ውን
ምስ ብሽክለትኦም ኣብ ባይታ ጻሕ
ንኽብሉ ኣገዲዶሞም እዮም። ሸቓጦ
ንሶምን ጥሪቶምን ክሳብ መዓስ እዮም
ግን ኣብ ጎደናታት ዕግርግር ክፈጥሩን፡
ጠንቂ ሓደጋ ትራፊክ ክኾኑን? እዚ
ጉዳይ ምስትውዓል ዘድልዮ፡ ብሻላማላ

ክርአ ዘይብሉ እዩ። ሽቓጦ ብጽኑዕ
ዝቆጻጸሮምን ዝተሓሓዞምን ኣካል
ስለዘይረኸቡ እዮም ከኣ ንኣውራ
ጎደናታት ብግዜ ብርሃን ይኹን ምሸት
ብዘይስኽፍታ ክሕምብጡሉ ንዕዘብ
ዘሎና። ብፍላይ ድማ ኣብዘን ልዕል
ኢለን ተጠቒሰን ዘለዋ ቦታታት።
እሞኸ ደኣ መሸጣ ጥሪት ምስ
ተሽከርከርቲ እናተሸናበብካ፡ ማእከል
ጽርግያ እናተቘጻጸርካ ክሳብ መዓስ እዩ
ክቕጽል? መሸጣ ጥሪት ሳዕሪሩ ግን
ከኣ ፍቑድ ዘይኮነ ናብ ዕዳጋ ዝቕየር
ቦታታት ምምሕዳር ከተማ፡ ጨንፈር
ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ክገትኣሉ
ዘይእክለሉ ዘሎ ምኽንያት እንታይ ኮን
እዩ? ንኹሉ ኣስደሚሙ ዘሎ ጉዳይ
ስለዝኾነ ኩሉኹም ዝምልከተኩም
ኣካላት ግብራዊ ምላሽ ክትህቡሉ
ንጽበ።
መም/ ክፍለየሱስ ዑቕባዝጊ

ሓዳስ

ኤርትራ
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“ክልተ ሳምንቲ ኣብ ድፋዓት”
ብቋንቋ ጥልያን

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
31 መጋቢት 2017፡ ብደራሲን
ተመራማሪ ታሪኽን ኣለምሰገድ ተስፋይ
ዝተጻሕፈት “ክልተ ሳምንቲ ኣብ
ድፋዓት” እትብል ዛንታታት ገድሊ
ዘስፈረት መጽሓፍ፡ “Due Settimane
Nelle Trincee” ብዝብል ኣርእስቲ
ብስተፋኖ ፐቲኒ ናብ ቋንቋ ጥልያን
ተተርጒማ ንመመረቕታ በጺሓ። ከም
ዛንታ “ልቢ ተጋዳላይ”ን ተዋስኦ “እቲ
ካልእ ኲናት”ን ዘጠቓለለት “ክልተ
ሳምንቲ ኣብ ድፋዓት” ኣቐዲማ እውን
ብጸሓፊኣ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ
ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ተተርጒማ ኣብ
ወጻኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ሓያሎ
ኣንበብቲ ዝረኸበት እያ።
ኣብ’ቲ ውዕዉዕን ፍሉይን ዕለተ
መመረቕታ፡ ኣባ ፕረታዝዮ ገምጋም
መጽሓፍ ኣብ ዘቕረቡሉ እዋን፡ ካብ
1961 ክሳብ ዕለት ናጽነት ዳርጋ ፍርቂ
ዕድመኦም ዝነበሩዎ፡ ድምጺ ሓፋሽ
ይኹን ዜናታት ማዕከናት ዓለም ይሰምዑ፡
ምስ ተጋደልቲ የዕልሉ፡ መግዛእታዊ
ግፍዕታት ይዕዘቡ. . . ምንባሮም
ብምግላጽ፡ ታሪኽ ገድሊ ንዓኦም ገጽካ
ኣብ ምስትያት ከም ምርኣይ ብምዃኑ
ገምጋም ንኽገብሩ ከም ዝሓገዞም
ገሊጾም። ብዓቢኡ ድማ፡ ዛንታ ጉዕዞ

Trincee”፡ ገለገለ ናይ ፊደላት ስሕተት
ይሃልዋ ድኣ’ምበር፡ ንተዛረብቲ ጥልያን
ብዝርደኦም መንገዲ ከም ዝተተርጎመት
ይምስክሩ። ነቲ ካልእ ገጽ ታሪኽ ገድሊ
ኸኣ፡ ኣለምሰገድን መሰልቱን ክጽሕፉዎ
ተላብዮም።
“ጣልያናውያን ንፈልጥ ኢና። ኣብ’ዚ
ተቐሚጦም እዮም። ነዚ ዓዲ ወኒኖሞ

ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ

ናይ’ታ ምስ ህዝቦም ዝሓልሙዋ ዝነበሩ
ናጽነት ምዃኑን ሓድሽ ከም ዘይኰኖም
ኣብሪሆም።
ኣባ ፕረታዝዮ ደልፊኒ፡ ኣብ “ክልተ
ሳምንቲ ኣብ ድፋዓት” ዝተጠቓለሉ
ዛንታታት ገድሊ ኣለምሰገድ ተስፋይ፡
ገለ ክፋል ናይ’ቲ ዓቢ ፍጻመታት
ገድሊ ምዃኑን፡ ትሕዝቶኡ፡ ነቲ
ተጋዳላይ ሂወቱ ወፍዩ፡ ‘ኣነ ክሓልፍ
ንስኻ ጽናሕ’ እናበለ ብንጹር ዕላማ
ዘካየዶ ገድሊ ዘንጸባርቕ ምዃኑ፡ ከም’ቲ
ኣቦታትና “ዝወዓለ ይንገርካ፡ ዝሰሓተ
ይምከርካ” ዝብሉዎ ድማ ኣለምሰገድ
ባዕሉ ዝወዓሎን ዝጸሓፎን ብምዃኑ
“እተጽግበኒ ቅጫስ ኣብ መቕሎኣ ከላ
እፈልጣ” ከም ዝበሃል፡ በቲ ዛንታታት
ዕግበት ከም ዝተሰመዖም ገሊጾም።
ኣባ ፕረታዝዮ፡ እኩባት ዛንታታት
“ክልተ ሳምንቲ ኣብ ድፋዓት”፡ ሓደ
ገጽ ናይ ታሪኽ ገድሊ ማለት፡ ናይ’ቶም
ነዛ ሃገር በጃ ዝሓለፉላ፡ ዝደመዩላ፡
ዝሰንከሉላ፡ ዝተኣስሩላ ኣሕዋትና
ኣሓትናን ከምኡ’ውን ናይ’ቶም ነብሶም
ምግባር እናኣበዮም ደቆም ንገድሊ
ኣወፍዮም ብሃንቀውታ ንናጽነት ዝጽበዩ
ዝነበሩ ወለዲ ብምዃኑ፡ ታሪኽ ገድሊ
ኤርትራ ኣብ ምንጽብራቕ ዓባይ ከም
ዝዀነት የረድኡ። ምትርጓም መጽሓፍ፡
ስምዒት ጥራይ ዘይኰነ ክእለትን ግዜን
ከም ዝሓትት ዝገለጹ ኣባ ፕረታዝዮ፡
መጽሓፍ “Due Settimane Nelle

ነይሮም - ታሪኽ እውን ገዲፎም እዮም።
ዋላ’ኳ ብዙሓት ካብ’ቶም ሓደሽቲ
ወለዶ ዘይፈልጡዎ እንተ ዀኑ፡ ኣብ’ዚ
ዝተወልዱ፡ ኣብ’ዚ ዝዓበዩ፡ ነዛ ሃገር ከም
ካልኣይቲ ዓዶም ገይሮም ዝርእዩዋ
ዜጋታት ጥልያን፡ ታሪኽ ገድሊ
ኤርትራ ብቋንቋ ጥልያን ክቐርበሎም
ከሎ፡ ርግጸኛ እየ - ደስ ኢሉዎም
ከንብቡዋ እዮም። ድሮ ብዛዕባ’ዛ
መጽሓፍ ኣብ ኢንተርነት ዝጸሓፉ
ኣለዉ። ቅድሚ ክልተ ቅነ ንኣብነት፡
ኢጣልያውያን ኣጋይሽ መጺኦሙኒ
ነይሮም። ብጉዳዮም ናብ ኤምባሲ
ኤርትራ ምስ ከዱ፡ ኣብኡ ተዘርጊሓ
ጸኒሓቶም - ወሲዶማ። ገሊኣቶም ብኡ
ንብኡ ኣንቢቦም ዝወድኡዋ ኣለዉ።”
ክብሉ ድማ እዛ መጽሓፍ ታሪኽ
ገድሊ ኤርትራ ኣብ ምጉላሕ ቀሊል
ዘይኰነ ተራ ከም ዝህልዋ የተንብሁ።
ኣጸሓሕፋ ናይ’ቲ ዛንታታት
ብህንጡይነት ንኸተንብብ ዝድርኽ
ከም ዝዀነ ዝገለጹ ኣባ ፕረታዝዮ፡
ንወጻእተኛታት ጥራይ ዘይኰነ፡ ንደቂ
ሃገር እውን ቀስቃሲ ዛንታ ምዃኑ
ንምርዳእ “ከንብባ ከለኹ ከም ዝሓስብ
እያ ገይራትኒ። ኣነኸ ነዚ ታሪኽ ከመይ
እነበሮ ኣለኹ? ነዛ ዓዲ እንታይ እገብረላ
ኣለኹ? ዝብሉ ሕቶታት መጺኦሙኒ።
እታ መጽሓፍ፡ ካብ’ቲ ብዋዛ ዝጀመረ
ዛንታ ክሳብ’ቲ ናይ መወዳእታ ቁም
ዝወጽኣ የብላን። እቶም ታሪኽ ዓድና

ዘይፈልጡ ጣልያናውያን ድማ ካብ’ዛ
መጽሓፍ ብዙሕ ክፈልጡን ክመሃሩን
ከም ዝኽእሉ እምነት ኣለኒ። ሕጂ ደኣ
እናወሓዱ ምስ ከዱ ምስ ካልእ ጋዜጣ
ከም እትሕወስ ኰይና እምበር፡ ኣብ
ኤርትራ ዝነበሩ ጣልያናውያን ናብ
ዓዶም ምስ ተመልሱ ከም መአከቢ
ዝጥቀሙላ “ማይተኽሊ” እትብል
ጋዜጣ ነይራቶም። ወርሒ ወርሒ
ትሕተም ነይራ። ንሳቶም ድማ ኣብ
ዓመት ሓንሳብ እናተራኸቡ ብዛዕባ ኣብ
ኤርትራ ዘሕለፉዎ ሂወት የዘንትዉን
የዕልሉን ነይሮም። በቲ ኣብ ኤርትራ
ዘለዎም ተገዳስነት፡ ኣብ ምልላይ ናይ’ዛ
ጋዜጣ ገለ ተራ ይህልዎም ይኸውን።
እቶም ኣብ ምምራቕ ናይ’ታ መጽሓፍ
ዝነበሩ ኢጣልያውያን እውን ንኻልኦት
ከካፍሉ እዮም።” ክብሉ ትዕዝብቶም
የካፍሉ።
ጸሓፊ “ክልተ ሳምንቲ ኣብ ድፋዓት”
ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ፡ ናብ ምትርጓም
ናይ’ዛ መጽሓፍ ዘብጸሐ መስርሕ
እንክገልጽ “ኣብ’ቲ ቅድም፡ ተተርጒሙ
ጥቕሚ ይህልዎ ኢለ ብዙሕ ሓሲበ
ኣይፈልጥን ነይረ። መጀመርታ “እቲ
ካልእ ኲናት” እትብል ተዋስኦ ናብ
እንግሊዘኛ ክትርጉማ ዝደረኸኒ፡ ጀይን
ፕላስቶ እትበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ
ፕሮፈሰር ናይ ድራማ፡ “ናይ ኤርትራ
ድራማታት ኣሎዶ?” ኢላ ምስ
ሓተተት፡ ብዛዕባ’ዛ “እቲ ካልእ ኲናት”
እትብል ተዋስኦ ነጊሮማ። እታ ድራማ
ቅድሚ ኣብ’ዛ “ክልተ ሳምንቲ ኣብ
ድፋዓት” ተጠሚራ ምውጻኣ ማለት
እዩ። ድሕሪ’ዚ ሓደ እንግሊዛዊን ኣባል
ሃኮሰኤ ሳምሶን ገብረእግዚኣብሄርንን
ኰይኖም ተርጒሞም ኣርኢዮሙኒ።
ኣብኡ እቲ ቀንዲ ስምዒት ናይ’ታ
ተዋስኦ ብልክዕ ዝመጽአ ኰይኑ ስለ
ዘይተሰመዓኒ፡ በቲ ናታቶም ተበግሶን
ዕዮን ተተባቢዐ ባዕለይ ክትርጉማ
ተበጊሰ። ካብ’ቲ ንሳቶም ዝተርጐሙዎ
እውን ገለ እናረኣኹን እናመዛዘንኩን
ኣብ ሓጺር ግዜ ተርጒመያ። ተተርጒማ
ምስ ከደት ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺባ።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተራእያ። ኣብ BBC
እውን ኣብ “Play Of The week”
ክልተ ሰለስተ ግዜ ተፈንያ። እዚ ምስ
ኣተባብዓኒ እየ ድማ ነዛ “ክልተ ሳምንቲ
ኣብ ድፋዓት” ዘይፍትና ኢለ ናብ
እንግሊዝ ተርጒመያ።”
ኣቶ ኣለምሰገድ፡ መበቈላዊነት
መጽሓፍ “Two weeks in The

trench” እንከረድእ “ቀጥታዊ ትርጉም
ናይ “ክልተ ሳምንቲ ኣብ ድፋዓት”’ያ
ክበሃል ኣይከኣልን’ዩ - ኣይኰነንትን’ውን
ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ንኽልቲኡ
ኣጣሚረ እየ ተርጒመያ። ስለ’ዚ
ብእንግሊዝ ዝተሰናድአት መበቆላዊት
መጽሓፍ ክትሕሰብ ትኽእል እያ።
ዝጠፍኡ ነገራት ክህልዉ ይኽእሉ
እዮም። ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝ
ኣነ ባዕለይ ስለ ዝተረጐምኩዎ፡ በቲ
ክስማዕ ወይ ክንበብ ዝደለኹዎ
መንገዲ ኣማሓይሸ እየ ጽሒፈዮ።
ስለ’ዚ መበቆላዊነቱ ዝጠፍእ ኣይኰነን።
ዝያዳ መበቆላዊ እየ ገይረዮ እየ ዝብል።

ኣብ መጻኢ ተነቢቡ ትርጉም ክህልዎ
ብዝብል ተስፋ እየ ጽሒፈዮ። ሕጂ
ብኻልእ ቋንቋ ተተርጒሙ ክንበብ
ክርእዮ ከለኹ፡ ጽቡቕ ኣንፈትን
መበገሲን እዩ ዝረኣየኒ። ብእንግሊዝ
ተተርጒማ ምስ ተዘርገሐት ድማ፡
ስተፋኖ ፐቲኒ ዝተባህለ ኢጣልያዊ
ኣንቢቡዋ - ፈትዩዋ እውን መስለኒ።
ክትርጉማ ከም ዝደለየን ድሮ’ውን ከም
ዝጀመራን ምስ ነገረኒ፡ ‘መን ከንብቦ
እዩ’ሞ? ኣብ ጥልያን ብዙሕ ዝግደሰሉ
ሰብ ይርከብዶ ይኸውን?’ ኢለዮ። ንሱ
ግን እዞም ኣብ ስኮላ ጥልያን ዝመሃሩ፡
ብኻልእ ቋንቋ ጥራይ ካብ ዝመሃሩ
ስነ-ጽሑፍ ኤርትራ ብቋንቋ ጥልያን
ክህልዎም፡ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ
ዓዲ ጥልያን ዝርከቡ ኢጣልያውያን
ኮማት ክጥቀሙሉ ከም ዝኽእሉ፡ ኣብ
ዩኒቨርስቲታት ዓዲ-ጥልያን እውን ክሳብ
ሕጂ ካብ መበቈላዊ ዛንታታት ኤርትራ
ዝተተርጐመ ዘመናዊ ዓይነት ስነ-ጽሑፍ
ስለ ዘየለ ከድልዮም ከም ዝኽእል ምስ
ሓበረኒ፡ ደስ ኢሉኒ ተቐቢለዮ። እነሆ
ድማ ተርጒሙ ኣቕሪቡዋ።
ኣቶ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ብተወሳኺ፡
ጋዜጠኛ ቢልዮን ተመስገን ብዛዕባ
መጽሓፍ “Due Settimane Nelle
Trincee” ኣብ Eritrean Profile
ከም ዘስፈረቶ፡ “. . .ቅድሚ ገለ እዋን
ተማሃሪት ቤት ትምህርቲ ጥልያን
ክፍሊ ቋንቋ እየ ነይረ። ኣብኡ ብዙሓት
ናይ ኤውሮጳ ስነ-ጽሑፍ፡ ውሑድ
እውን ናይ ኣቸበ ስነ-ጽሑፍ እየ
ዘንብብ ነይረ። ኣብ’ቲ ቋንቋ ጥልያን
ዝዓብለሎ ቤት ትምህርቲ፡ ኤርትራዊ

ኣባ ፕረታዝዩ ደልፊኒ

ምናልባት ኣብ’ታ ናይ ትግርኛ ዘየለ
ነገራት ወሲኸ ክኸውን እኽእል።
እዚኣቶም ግን፡ ነቲ ክበሃል ዝተደልየ
ብኻልእ መንገዲ ዝብሉ እምበር ካብ
መበቈላዊነት ዝወጽኡ ኣይኰኑን። ሰብ
ናይ ገዛእ ርእሱ ጽሑፋት ክትርጉም
ከም ዘይብሉ ይንገር እንድዩ፡ ኣነ ግን
ምእንቲ መበቆላዊነት ናይ’ቲ ዛንታ
ክሕሉ ነቲ ሓርነት ወሲደዮ።”
ብዛዕባ ተቐባልነት ናይ’ታ ብእንግሊዝ
ዝተተርጐመት መጽሓፍ ድማ “ዋላ’ኳ
ኣዘራግሓና ውሱን እንተ ዀነ፡ ኣብ’ተን
ዝተዘርጋሓለን ቦታታት ማለት ኣመሪካ፡
ጀርመን፡ ሽወደን፡ ኖርወይ፡ ዓዲእንግሊዝን ካልኦትን፡ ኣብ ዩኒቨርስቲታት
ከም ዝመሃሩዋ ይጽሕፉለይ እዮም።
ፈለማ ነዚ ዛንታታት ክጽሕፎ ከለኹ፡
ነቲ ናይ ሽዑ ግዜ ጥራይ ዘይኰነ፡

ስነ-ጽሑፍ ክንናፍቕ ግድን እዩ። ሕጂ
ግን፡ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘለዉ ኣብያተ
መጻሕፍቲ ቤት-ትምህርቲ ጥልያን
ብዘይካ “Divina Commedia” ናይ
ዳንተን “heart of darkness” ናይ
ኮንራድን፡ “Due Settimane Nelle
Trincee” ናይ ኣለም ሰገድ ኣላትና።.
. .” ኣለምሰገድ ተስፋይ እውን፡ ቤት
ትምህርቲ ጥልያን፡ ክምህሩሉን ነቲ
ተዋስኦ እውን ክጻወትዎ ተበግሶ
ምግባሮምን ሓደሓደ ሓበሬታታት
ክህቦም ከም ዝተወከሱዎን ይገልጽ።
መጽሓፍ “Due Settimane Nelle
Trincee” ድሮ ኣብ ኢድ ኣንበብቲ
በጺሓ ብምህላዋ፡ ኤርትራዊ ዛንታታት
ብኻልእ ቋንቋ ኣብ ምትርጓም ዓቢ
ተበግሶን መተባብዒትን ክትከውን ተስፋ
ግዱሳት እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

18 ሚያዝያ 2017 - ገጽ 6

መበል 26 ዓመት ቁ.197

መንኰርኰር
ጆሜ/ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ

መን ኣለኒ
መዓረይ፡ ሓንትን ዘይትድገምን ማዕጾ ልበይ ዝኸፈትኩልኪ ሕርያ ልበይ ከመይ
ኣለኺ? ሰቲ ኣጻብዕትኺ ብሕልሚ ኣብ ትርኣሰይ እናሓደሩ ንህርፍርፎተይ ብዕጽፊ
የዛይድዎ ኣለዉ።
መዓረይ፡ ንግስነትኪ ኣብ ልበይ ምስ ኣወጅኪ ኣብቲ ፈለማ ዝሕዞን ዝጭብጦ
ጠፊኡኒ’ኳ እንተነበረ፡ ንሕቶ ፍቕረይ ብእወታ ምስ መለስክለይ’ሲ ባህታ’ኳ
እንተዓሰለኒ፡ ሐራይ ንዝብል ቃልኪ እዝነይ እናሰምዐ ንምእማኑ ከም ዝተጸገምኩ
ዝርስዖ ኣይኰንኩን። ሽዑ ዝተሰምዓኒ ሓጐስ ሕጂ ክደግሞ የጸግመኒ’ዩ።
መዓረይ፡ ኪኖ’ቲ ብማዕዶ ንልበይ ጠልጠል ዘበለ ዘብረቕርቕ ጽባቐኺ፡ ዝያዳ ምስ
ቀረብኩኺ ትውንንዮ ዘይተኣደነ ጥበብ ንፍትወተይ ዝያዳ ብዕጽፍታት ከም ዝራባሕ
ገይርዎ’ዩ። ብሱል ኣተሓሳስባኺ፡ ሰብ ናይ ምሕጋዝ ህንጥዩነትኪ፡ ብተስፋ ንዓወት ናይ
ምምዕዳው ራኢኺ፡ ኮታስ ዘይበርስ ጽባቐ ከምትውንኒ ከስተውዕል ኣይተጸገምኩን።
መዓረይ፡ ወለላ ቃላትኪ ንህይወት ብሓድሽ ኩርናዕን ተስፋን ክጥምታ ኣኽኢሉኒ’ዩ።
ከም ኣብ ማእከል ባሕሪ ብዘይ ካፒተን ብዘይ ራኢ ተሽከርክር ዝነበረት ህይወተይ፡
ንዓኺ ምስ ረኸበት ናይ ምንባር ሓዲዳ ከተመዓራሪ ኣይተጸገመትን።
መዓረይ፡ ኣብ ሕቑፈይ ንዘንበረኪ ፈጣሪ ዝተመስገነ ይኹን። ህይወተይ ሳላኺ
ምቁርን ፍሱህን ጣዕሚ ከተስተማቕር ኣይተጸገመትን። ሓቀኛ ፍቕሪ ዝውንኖ
ሓይልን ዘፈልፍሎ ሓጐስን ብዋጋ ከም ዘይትመን ኣሚነሉ።

ህንጻ ቅዱስ ጳውሎስ
ሰር ክሪስቶፈር (1632-1723) እተባህለ
እንግሊዛዊ መሃንድስ፡ ነቲ ብቕዱ ክሳብ
ሕጂ ኣደናቒ ዝዀነ ህንጻ ቤተ-ክርስትያን
ቅዱስ ጳውሎስ ሰሪሑ ምስ ኣረከበ፡ ሓለቓ
ናይቲ ቤተ-ክርስትያን “እዚ ህንጻ ኣዕኑድ
ውሒድዎ ኣሎ፡ ከይድርመስ ገለ ዓንድታት
ይወሰኮ፡” ብምባል ንክሪስቶፈር ዘደንጹ
ምኽሪ ለገሰሉ። መሃንድስ ክሪስቶፈር
ግና፡ ነቲ ህንጻ ብቕማረታት ተሓጊዙ
ስለዝሰረቶ ከም ዘይድርመስ ርግጸኛ ነበረ።
ንሓለቓ ቤተ-ክርስትያን ከረድእ ድማ
ብዙሕ ጸዓረ። እንተዀነ፡ ሓለቓ ቤተክርስትያን ካብ መርገጺኦም ክምህ ክብሉ

ኣይከኣሉን። ስለዚ፡ ፍቓዶም ክመልእ
ነቲ ህንጻ ተወሰኽቲ ኣዕኑድ ወሰኸሉ።
እቲ ተወሰኽቲ ኣዕኑድ ግና፡ ድሌቶም
ንኽመልእ ስለዝደለየ’ምበር፡ ምስ ላዕለዋይ
ናሕሲ ናይቲ ህንጻ ኣየራኸቦን። ሓለቓ ቤተክርስትያን በዚ ቀሲኖም ከዱ። እቲ ህንጻ
ከኣ ኣብ 1697 ብወግዒ ስርሑ ጀመረ።
እቲ ህንጻ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 320 ዓመት
ገይሩ’ኳ እንተሎ፡ ዛጊት ኣይተደርመሰን።
ታሪኽ እቶም ኣብ ዘይስርሖም ኢዶም
ዘእተዉ ሓለቓ ቤተ-ክርስትያንን ታሪኽ
እቲ ጥበበኛ መሃንድስ ክሪስቶፈርን ግን
ክሳብ ሕጂ ክዝከር ይነበር ኣሎ።

ዓሳ ኣንበሳ
ኣካሉ ብእሾኽ ዝተመልአ
ዓሳ ኣንበሳ ሃደንቲ ብዝዀኑ
ዓሳታት’ውን ብቐሊሉ ዝድፈር
ኣይኰነን። ሃዳናይ ዓሳ፡ ንዓሳ
ኣንበሳ ክበልዖ ምስ ዝደሊ፡ ብሓደ
ወይ ካብኡ ብዝለዕለ መርዛም
እሾኽ ተቓውሞ የጓንፎ። ብዓሳ
ኣንበሳ ዝተወግአ ሃዳናይ ዓሳ
ናይ ምሕዋይ ዕድል እንተኣጋጢምዎ
ዋላ ብጥምየት ክመውት ይድለ ካልኣይ
ግዜ ንዓሳ ኣንበሳ ኣይቀርቦን’ዩ። እዚ
ዓሳ’ዚ ብዘይ ብዙሕ ጻዕሪ ብምሕንባስ
ኣብ ግዳያቱ ሓደጋ የውርድ።

መንኰርኰር (ዕንክሊል) ኣዝዩ
ጥንታዊ ምህዞ (ፈጠራዊ ዕዮ) ስለዝዀነ፡
ብርግጽ መን ኣማዕቢልዎ ንምፍላጥ
ዝከኣል ኣይኰነን። እዚ ዝገደመ
መዘወር (wheel & axle) ብ3100
ቅ.ል.ክ ከም ዝተሰርሐ ዝእመነሉ ኣብ
ልዩብሊያና ዝተባህለት ናይ ሰሎጼንያ
ዝተረኽበ’ዩ።
መንኰርኰር፡ ብፍላይ ብፈረስ
ኣብ እትሰሓብ ካሮሳን ብኢድ ኣብ
እትድፋእ ዓረብያን ተገጢሙ ኣብ
ኣገልግሎት ምስ ወዓለ፡ መጓዓዝያ
ንብረት ኣዝዩ ስሉጥን ውጽኢታውን
ኰይኑ’ዩ ተረኺቡ። ኰይኑ ግን
መንኰርኰር ኣብ መጓዓዝያ ጥራይ

ተጻዋርነት
ክኢላታት ስነ-ልቦና ነዞም ዝስዕቡ
ምኽርታት ብምትግባር ተጻዋርነት
ክንመሃር ከምዝሕግዙና ይገልጹ።
- ንነገራት ብዝተፈላለየ ኩርናዕ
ምጥማት።
- ሸለል ምባል ንዘድልዮ ሸለል
ምባል።
- ካብ ቈይቊን ባእስን ምርሓቕ።
- ዝተጋገየ ሰብ ናብ ልቡ ንኽምለስ
ዕድል ምሃብ።
- ይቕረ በሃላይ ምዃን።
- ቀልጢፍካ ምሕራቕን ምንጽርጻርን
ተመሊሱ ዝሃስየካ ባህሪ ምዃኑ
ምእማን።
- ንኻልኦት ብዝሃሲ ኣገባብ
ድሌታትካ ከተርዊ ዘይምድላይ።
-ኩሉ ሰብ ኣብ እምነቱ ናይ ምጽናዕ
መሰል ስለዘለዎ ናይ ካልኦት ኣረኣእያን
እምነትን ምኽባር።
- ኣተሓሳስባኻን ኣረኣእያኻን ካልኦት
ንኽስዕብዎ ዘይምግዳድ።
- ካብ ክውንነት ከባቢኻን ዓለምን
ዘይምሕሳብ።
- ንሰባት ብውልቃዊ ትዕዝብቲ’ምበር
ብስምዒት ወይ ኣብ ናይ ካልኦት
ትዕዝብቲ ተመርኲስካ ዘይምፍራድ።
- ንግምታትን ልምዳዊ ኣበሃህላታትን
ቦታ ዘይምሃብ።

ነገረ ባህሊ

ዓሳ ኣንበሳ፡ ኣብ ትሮፒካዊ ማያት ካብ
ህንዳዊ ክሳብ ሰለማዊ ውቅያኖስ ድማ
ይነብር። ዋላ መርዛም እንከሎ ብዘለዎ
ጽባቐ ንመመላኽዒ ኣብ ሰብ ዝሰርሖ
ጋብላ ክነበር ካብ ዝጅምር ነዊሕ ዓመታት
ኣቑጺሩ ኣሎ።

ንልቦና ማለት፦
- ተስፋ ከይቆረጽካ ንዘጋጥሙኻ ብድሆታት ተጻዊርካ ናብ ዝወጠንካዮ ዕላማ ንምብጻሕ
ቃልስኻ ምዝያድ’ዩ።
- ልቦና ማለት፡ ርእሰ-ፍትወት ወጊድካ፡ ንነብስኻ ኣብ ናይ ካልኦት ኣቐሚጥካ፡ ስምዒቶም
ተገንዚብካ ትኽእሎ ሓገዝ ምብርካት ማለት’ዩ።
-ናይ ሕርቃንካ ስምዒት ተቘጻጺርካ ንፍልልያትካ ብዘይጎነጽ ከተጽብብ ምፍታን
ማለት’ዩ።
- ትሕትና’ዩ፡፡ ንጌጋኻ ብቕኑዕ መንፈስ ምቕባልን፡ ብዝተጓናጸፍካዮ ዓወት
ዘይምንያትን’ዩ።
- ንቐጻሊ ህይወት ካብ ንዓቕሚ ገንዘብ፡ ንዓቕሚ ፍቕሪ ምፍቃር’ዩ።
- ኣብ ዘይከኣል ዝመስል በዳሂ ህይወት ተጻዊርካ ክትነበር ምፍታን ማለት’ዩ።

ኣብ ፔሩ ሰባት ኣእዳዎም ብምጭባጥ
ሰላምታ ይለዋወጡ። ኣዝዮም ዝቀራረቡ
ምስ ዝዀኑ፡ ኣብ ሓንቲ ምዕጉርቶም
ብምስዕዓም ሰላምታ ይገላለጹ።
ኣብ ሜክሲኮ ነብሰ-ጾራት ምስ ሞት
ዝተኣሳሰር ቃል ከየውጽኣን ኣብ ቀብሪ
ከይሳተፋን እጉዳት እየን።
ኣብ ጀማይካ መዳሕንቲ ናይ ሓደ
ህጻን ኣብ ካንሸሎ ናይ ገዝኡ ይቕበርን፡
ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፈልሲ ይትከለሉ።

ተሓጺሩ እንተዝተርፍ ነይሩ፡ ንዓለምና
ካብ ዝለወጡ ምህዞታት ተባሂሉ
ኣይምተሰምየን ነይሩ።
መንኰርኰር፡ ኣብ መጓዓዝያ
ጥራይ ኣይኰነን ተደሪቱ። ካብ
ጠሓኒት መኪና ዘንቀሳቕስ መዘወር
ማይ ክሳብ ማርሻታትን ሰናን

መንኰርኰራትን (cogs) ዝዝርግሑ
ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ
ካልኦት
ምህዞታትን
ብግቡእ
ንኽሰርሑ መንኰርኰር የድልዮም።
ሰዓት፡ ሞቶረን መስሓብን (pully)
ብመንኰርኰር’ዮም ዝሰርሑ። ካልኦት
ኣዝዮም ግዙፋት ዘመናዊ ቴክኖሎጂካዊ
መሳርሒታት’ውን እንተዀነ፡ ኩሉ
ምንቅስቓሳቶም ኣብ መንኰርኰር’ዩ
ዝምርኰስ።

ዝተመሳቐለ ቃላት
ንትኹል
1. መመላለሲ፡ ካብን ናብን እንብለሉ
2. ሰለስተ ግዜ ምድጋም
3. ምሸት እንምገቦ
4. ተጸዋታይ ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና
5. ኣንጸባለለ፡ ኣብ ልዕሊ ማይ ተጐዓዘ
6. ካብ ብሄራትና
7. ንመሕጸቢ ኢድ ዝኸውን ፈሳሲ
ሳሙና
11. ፍልጠት ምቕሳም
13. ተጓዕዘ፡ ተመርቀፈ
14. ካብ ኣካላት ተኽሊ
15. ቀስ ዘይምባል
16. ቀልጥፍ
17. ንመዘከርታ ዝህነጽ ቅርጻ
18. መጡ፡ ኣበርክት
20. ወተሃደራዊ ትምህርቲ
21. መምተሪ ስጋ
22. በዓልቲ ቤቱ ንልኡል
25. ዳግማይ ምስራሕ
28. ተኸተለ
29. ቀጢን፡ ረቂቕ፡ ዘይስቡሕ
30. ካብ ዓይነት ክዳውንቲ
31. ብውልቁ ገበረ፡ ንርእሱ ጥራይ
ወነነ
32. ቀጢንን ንውሕን ዝበለ ቆጽሊ
33. ተሓባእ፡ ኣብ ዘይርከብ ቦታ ኩን
34. ጥበብ፡ ክእለት
35. ፍልጠት፡ ክእለት
36. ዘሐጉስ ዜና
37. እኩባት ሰባት ብሓንሳብ ዝበልዕሉ
ቦታ
39. ባዕልና እንውንኖ
41. ዘርኢ፡ ቁምነገር
42. ገዛ
43. ምድራት፡ ምድልዳል

ንጋድም
1. ካብ ኣብያተ -ምነት
4. ምላሽ ሃብ
6. ስም ወዲ ተባዕታይ
8. በዓልቲ ቤቱ ንወዲ
9. ጠሊ፡ ሃብቲ
10. ዘራዪት
12. ወተሃደር
14. ዘይቲ ዘውጽእ ዘራእቲ
15. ንሽሮ፡ ንቆሎ ዝኸውን ጠቓሚ ጥረ
እኽሊ
18. ኣፍካ ምኽፋት
19. ባህሊ
21. ካብ ኣሕምልቲ
22. ጥወ፡ ጠምዝዝ (ንስልኪ)
23. ካብ ድቃስካ ብስንባደ ምትንሳእ
24. ክልተ ዓሰርተ
26. ናይ ሓጐስ ጭደራ
27. ኣብ ዝተሓጽበ ኣበጀዲድ ዝልከ
ህስስ ዝበለ ሰማያዊ ሕሩጭ
28. ቅዲ
30. ጽን ምባል
31. ጓንጓ ከውሒ፡ ተፈጥሮኣዊ
መዕቀሊ
32. ስም ጓል ኣንስተይቲ
33 ተኸናኸን፡ ሓለው
35. ካብ መኣዝናት
38. ምንኣስ ሰለስተ
39. ቅልጣፈ
40. ኣውዕያ፡ ኣሙቓ
42. መስትያት
43. ፈሳሲ ማይ ሩባ
44. ብዙሓት ቈልዑ ገይረ፡ በዚሐ
45. ኣኽብሮት፡ ስነ-ስርዓት
46. ታቦት፡ ጣውላ ዕንጸይቲ ወይ
እምኒ

ንኣፍልጦ

- ሓንጐል ናይ ሓደ እኹል ሰብ
ኣስታት 100 ሚልዮን መትናዊ
ዋህዮታት ኣለዎ።
- መልሓስ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ካብ
ናይ ካልእ ሰብ ዝተፈልየ ኣሰር ኣለዋ።
- ኣብ ዕድመ 60 ዝርከቡ 60
ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮን 40
ሚእታዊት
ደቀንስትዮን
ናይ
ምሕርናኽ ባህሪ የጥርዩ።

መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሓዳስ

ኤርትራ

ኣማኑኤል በርሀ

ብዓይኒ ካልኦት ምርኣይ
ሓደ መንእሰይ፡ ኣደኡ ስለዝሓመመቶ
መሐከሚ ዝዀና ገንዘብ ሕርብት በሎ።
ናብ ዓርኩ ደዊሉ ድማ ሽግሩ ኣካፈሎ።
እቲ ዓርኩ ከኣ፡ ኣብ ኢዱ ገንዘብ ስለ
ዘይነበሮ፡ ካብ ዝፈተሸ ፈትሹ ከምጽኣሉ
ምዃኑ ብምንጋር ኣረጋግኦ። እቲ
ጉዳይ ህጹጽ ስለ ዝነበረ፡ ድሕሪ ፍርቂ
ሰዓት ኣብ’ቲ ሆስፒታል ክራኸቡ
እዩ ስምምዖም። ፍርቂ ሰዓት ሓሊፉ
- ኣይመጽአን። ተወሰኽቲ ደቓይቕ
ሓሊፎም - ኣይመጽኦን። ዓቕሉ
ዘጽበበ መንእሰይ ደጋጊሙ ናብ
ሞባይሉ ደዊልሉ - ኣይተቐበሎን።
“ኣብ ግዜ ጸገም ዘይከውን ከሓዲ
ዓርኪ!” ብምባል ከኣ፡ ድሕሪ’ዛ ሕጂ
ገጹ ክርእዮ ከምዘይደሊ ንበይኑ
ደምደመ።
ድሕሪ ሓደ ሰዓት፡ እቲ ዓርኩ
እናላህልሀ ናብ’ቲ ሕክምና መጽአ።
ኣደኡ ሓቚፉ ኣብ ኣፍ ኮረድዮ
ናይ’ቲ ሕክምና ዝነበረ መንእሰይ
ከኣ፡ ከይተረድኦ ንኣደኡ ጸል ኣቢሉ፡
“ርሓቕ ኣንታ ከሓዲ! ክርእየካ
ኣይደልን’የ። ሕጂ’ምበኣር ክትቀብር
መጺእካ!” እናበለ ክጥሕሮ ደለየ።
ኣረጋጊኦም ኮፍ ምስ ኣበልዎ ከኣ፡
እቲ ዓርኩ ክዛረብ ጀመረ። “በጃኻ
ስምዓኒ። ኣበይ ከምዝጸናሕኩ ክነግረካ”
ኢሉ ክመሻኸኖ ጀመረ።
“ኣብ ዝጸናሕካ ጽናሕ! ንምንታይከ
ሞባይልካ ዘይትቕበለኒ። ተቐቢልካ
ኣይሰለጠንን ዘይትብል!” እንደገና
ነደረ።
“ሞባይለይ ምሳይ ኣይነበረትን።
ሕጂ’ውን ምሳይ የላን። ኣብ ኩሉ
ኰሊለ ገንዘብ ምስ ሰኣንኩ፡ ሞባይለይ
ሸይጠ እንሆ እተን ዘድልያኻ ገንዘብ
ኣምጺአልካ።” በሎ። ወዮ ምስ ደንጐዮ፡
“ደሓን ድዩ ደኣ?” ኢሉ ክሓስብ
ዘይክኣለ ዓርኩ ድማ፡ ቀዚዙ ተረፈ።
ብዙሓት ሰባት፡ ንነገራት ብዓይኒ
ካልኦት ናይ ምርኣይ ልምድን ዓቕምን
ኣለዎም። ንሓደ ነገር ብናቶም ኩርናዕ
ጠሚቶም ይትንትንዎ’ሞ፡ ናይ ካልኦት
ኣጠማምታ’ውን ዝጸልዎም ምስ
ዝኸውን ድማ፡ ብዓይኒ ኣንጻሮም ወይ
መላፍንቶም ክርእይዎ ይፍትኑ።
ዴል ካርነ እተባህለ ውሩይ ጸሓፊ፡
ጸሓፊት (ሰክረታሪ) ደልዩ፡ ንደለይቲ
ስራሕ ምልክታ ኣውጽአ። ኣማኢት
ደብዳበታት ድማ መጽኦ። ሓንቲ
ካብ’ተን ደብዳበታት ግን፡ ካብ’ቲ ንሱ
ዘውጽኦ ናይ ስራሕ ምልክታ ወጻኢ
ትሕዝቶ ዝነበራ ነበረት። ከም’ዚ ኢላ
ድማ ትጅምር፣
“ሰክረታሪ ክዀነካ ኣይበቅዕን እየ.
. .”። ነዛ ምልእቲ ሓሳብ ዝርኣየ ደል
ካርነ፡ ብቕዓት ኣለኒ ትብል ኣመልካቲት
እናጠለበ፡ ስለምንታይ “ኣይበቅዕን
እየ” ዝብል ደብዳበ መጺእዎ ጋን
ኰነ። ፍሉይነታ ስለ ዝገረሞ ግን፡
ምንባቡ ቀጸለ። “ኣማኢት ደብዳበታት
ክመጽኣካ ምዃኑ ግን ርግጸኛ እየ።
ስለ’ዚ፡ ንኹሉ ክትከፍት ግዜኻ ካብ
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ተጥፍእ፡ ኣነ ነቲ ሰታሪት ክኸፍተልካ።
እቲ ዘየጠራጥር ድኹም መርትዖ
ዘለዎ’ውን እጕሕፈልካ። ብሓጺሩ፡
ሰታሪት ክኸፍተልካ እየ ዘመልክት
ዘለኹ።”
ብኣጠማምታኣ ዝተደነቐ ደል ካርነ፡
ንእለታ እዩ ደዊሉላ። ደብዳበ ክትከፍተሉ
ኣይኰነን ግን ዝደወለላ። እቲ ንነገራት
ብዓይኒ ካልኦት ናይ ምጥማት ዓቕማ
ስለ ዝመሰጦ እዩ፡ ምስኡ ከስርሓ
ወሲኑ። ይኹን’ምበር፡ ኣብ ካልእ ስራሕ
ከምዝጀመረት ተነግሮ። “ከምዚአን
ዓይነት ሰባት፡ ግድን’ዩ ኩሉ ርእሲ ዘለዎ
ከስርሐን ክደሊ” ብምባል ከኣ፡ ነታ
ደብዳበ ደንጕዩ ብምኽፋቱ፡ ዕድለኛ
ከምዘይኰነ ዝገልጽ - ክኢላ ስነ ልቦና
ደል ካርነ።
ኣብ’ዛ ዛንታ፡ እታ ብዓይኒ ደል ካርነ
ክትርኢ ዝኽኣለት ጓለንስተይቲ፡ ፍሉይ
ዓቕሚ ከምዘለዋ ክንትንትን ንኽእል
ኢና። ንነገራት ብዓይኒ ካልኦት ምጥማት
ግን፡ ኩሉ ግዜ ድዩ ኣርባሒ?
ኣብ ብዙሕ ናይ ሓባር ኣጋጣሚታት
ወይ ጽንብላት ከምእንዕዘቦ፡ ብዙሕ ሰብ ስለ
ዘይጥዓሞ ኣይኰነን ዝድንጒ። ዋላ’ውን
ግዜ ከለዎ፡ ኣብ ከባቢ’ቲ ናይ ጽንብል
ቦታ ተዛንዩ ክዘናጋዕ ትርእዮ። ብፍላይ
ኣብ ናይ መጽሓፍ መመረቕታታት፡
ሰዓት 6፡00 ድ.ቐ እንተተባሂሉ፡ ዝበዝሕ
ግዜ “ሰብ ክሳብ ዝእከብ ተባሂሉ” ሰዓት
7፡00 እዩ ዝጅምር። ዝበዝሑ ካብ’ቶም
ደንጕዮም ዝመጽኡ ዕዱማት ከኣ፡
“ሰብ ቀልጢፉ ኣይመጽእን እዩ ኢልና
እንዲና” ክብሉ’ዮም ዝስምዑ። ሓደ
ካብ’ቶም “ሰብ” ዝብሃሉ ዘለዉ ንስኻ
ምዃንካ ረሲዕካ፡ ናይ ነብስኻ ገዲፍካ፡
ኣብ ቦታ ካልኦት ኣቲኻ ብምሕሳብ፡
ተወሳኺ ዕንቅፋት ትኸውን።
“ናይ ነብስኻ ዘይትገብር። ኩሉ
ሰብ ናይ ካልኦት ገዲፉ ነናይ ነብሱ
እንተዝገብር’ኳ፡ ዝበዛሕና ኣብ ሰዓትና
ምተረኸብና” ምስ እትብሎም ድማ፡
“ቀልጢፉ ዝመጽአ ዝቕጻዕ እንተዀይኑ
ደኣ፡ እንታይ ገደሰኒ ቀንፈዘው ዝበልኩ”
ዝብል መልሲ ትሰምዕ። ዋላ’ኳ እቲ
ዝህብዎ ምኽንያት ቅቡል እንተዀነ፡
ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት
ብዓይኒ ካልኦት ክትጥምት ምፍታን ግን፡
ዓቕሚ ምህላው ዘይኰነ፡ ዓቕሊ ምስኣን
እዩ ዘንጸባርቕ። ኣብ’ቲ እኩብ ውጽኢት
ድማ፡ ሃስያ ጥራይ እዩ ዘስዕብ።
ብዓይኒ ካልኦት ምጥማት ናቱ
ረብሓታትን ሃስያታትን ካብ ሃለዎ፡
ንነገራት ብዓይኒ ካልኦት ዘይምጥማትከ
ብኸመይ ይጥመት?
ብውልቂ ደረጃ ክንርእዮ ከለና፡
ንነገራት ብዓይኒ ካልኦት ክትርኢ
ምኽኣል፡ ኣብ ብዙሕ ውሳነታት ስለ
ዝሕግዘካ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓቕሚ’ዩ። ሓደ
ዕማም ምስ ዝውሃበካ ግን፡ “ካልኦት’ውን
ኣይሰርሕዎን’ዮም ዝዀኑ” ኢልካ
ዕማምካ ምውንዛፍ፡ ሃስያ ናይ’ቲ ወትሩ
ብዓይኒ ካልኦት ክትርኢ ናይ ምድላይ
ልምዲ እዩ።

ኩ
ር
ና
ዕ

ኩ
ር
ና
ዕ

ብቕንያቱ ኣብ ብዙሕ
ቦታታት ኢና ክንንቀሳቐስ
ቀኒና። ገለ ብቅርጺ
መሬት ይምሰጥ፡ እቲ
ካልእ ምስ ቅርስታት
የዋግዕ፡ ዝተረፈ ኣብ
ታሪኽ ይሰጥም. . .ኣብ
ነናትካ ዓለም ዝሸምም
ሕብራዊ ጒዕዞ’ዩ። ካብ
ናቕፋ ንናኹራ፡ ካብ
ናኹራ ንባጽዕ ዝነበረ
ጉዕዞ ግን ፍልይ ዝበለን
ንኹልና ኣብ ሓዳስ
ዓለም ዝወሰደን’ዩ ኔሩ።
እተን ካብ ናቕፋ ሒዘናና
ዝመጽኣ ክልተ ሄሊኮፕተራት፡ ኣብ
ደሴታት ዳህላክ ገዲፈናና ምስ ከዳ፡
ብዘይ ዝኾነ መጓዓዝያ ኢና ተሪፍና።
ኣብ ከባቢና ዝርኣያ ጀላቡ ስለዘይነበራ
ድማ፡ ንሓዋሩ ደቂ ባሕሪ ዝኾንና’ዩ
ኮይኑ ተሰሚዑና። ብዘይካ ክልተ ህንጻ
ዝርአ ኣባይቲ ይኹን ህዝቢ ኣይነበረን።
እቶም ብዝሕ ዝበልና ኣጋይሽ ከኣ
ደቂ’ታ ደሴት ኮንና። ንብረትና

ወጺእና ርሑቕ ከምዝተጓዓዝና ኮይኑ
ተሰሚዑና።
ንጉሆ ንደሴት ዳሰ (ደስየ) ኢዩ ኔሩ
ጒዕዞና። ክልተ ዓበይቲ ጀላቡን ሓንቲ
ፈጣንን መጺአን “እንድያሞ” ምስበላና፡
ኣብ’ቲ ቦታ ነዊሕ ከምዝተቐመጥና፡
እናርኣናዮ ናፊቕናዮ። ብቕንያቱ
ብመኪናን ሄሊኮፕተርን ስለዝነበረ
ጒዕዞና፡ ነተን ጀላቡ እናነጠርና
ኢና ተሰቒልናየን። ክንብገስ ከለና
ዝነበረ በብሕብሩ ወግዕታት ዝውዳእ
ኣይመስልን’ዩ ኔሩ። ነዊሕ ከይተጓዓዝና
ግን፡ ባሕሪ ድምጹ ጥራይ ግዲ ክንሰምዕ
ደልዩና’ “ጸጥ” ኣቢሉና። ንመብዛሕትና
ሳዕስዒት ጃልባ ሓድሽ ስለዝነበረ፡ ባሕሪ
ከም ሰማያዊ ሃሪ እናንበልበለ ነተን
ጀላቡ የመነ-ጸጋም ከሳዕስዐን ምስጀመረ፡
መብዛሕትና ናብ ውሽጢ’ተን ጃላቡ
ክንኣቱ ጀሚርና። “ሚዛን ንቕድሚት
ተዛዝዉዋ’ለኹም፡ ናብ ድሕሪት’ባ
ኪዱ” ዝብል ሓበሬታ እንቋዕ መጽአ፡
ንሳዕስዒት እታ ብጎድናና ቀዲማትና
ትበርር ዝነበረት ፈጣንን ብድሕሬና
ዝነበረት ፒሲን ኣስተማቒርናዮ።

ምስ ባሕሪ ንኸተዋግዕ
ዓዳሚት’ያ። ገማግም ማያታ
ኣዝዩ ንጹህ ብምዃኑ፡
ንስኖርክሊን (መነጽር ወዲኻ
ክትሕንብስ) ኣዝዩ’ዩ ምቹእ።
ሰዓታት ኣብ’ዛ ደሴት
ምስ ጸናሕና፡ እንደገና
“እንድያሞ” ክብላ ጀሚረን
ጀላቡና። ሕጂ’ውን ክንድ’ቲ
ዝመጻእናዮ ዝኸውን ጒዕዞ’ዩ
ዝጽበየና - ንባጽዕ። እቲ
እናሰራሰረ ዘምጽኣና ባሕሪ
ጸጥ ኢሉ ክትርእዮ ከለኻ፡
ንሓዋሩ ማዕበል ጸጥ ዝበለ
ኮይኑ’ዩ ዝስመዓካ። ነታ
ደሴት ዝባንና ሂብናያ ክሳብ ንኽወል
ከኣ፡ ባሕሪ ብህድኣት’ዩ ኣበጊሱና።
ደሓር ግን ጀላቡ ሰርከስ ጀሚረን።
ብፍላይ’ታ ፈጣን በቲ ማዕበል ሓፍ
ክትብል ከላ፡ ንበረራ ትብገስ ዘላ’ያ
ትመስል። ነቲ ባሕሪ ብላዕሊ ኮይና
ርእይ ኣቢላቶ ከኣ ትምለስ።
ኣቐዲሙ ዘጓዓዘና ማዕበል ንጎድኒ
ብምንባሩ፡ እተን ጀላቡ የማነ-ጸጋም’የን

ኣቐሚጥና ነቲ ባሕሪ ዝርእ ምስ በልናዮ፡
ሓደስቲ ሰፋሮ ዝረኸበት ደሴት፡ ኣብ
ፈለማ እግርና ክትምስጠና ዝዓጠቐት
ክትመስል፡ ኣብ’ቲ ኣዝዩ ጽሩይ
ማያታ፡ ፍጥረታታ ብንጹር ኣጉሊሓ
ኣርኣየትና። ብፍላይ’ቶም ዕምባባታት፡
ምምጻእና ፈሊጦም ዝተኣኻኸቡ’ዮም
ዝመስሉ። “ዕምባባ ከይትቕንጥቡ”
ዝብል ሓበሬታ እንተዘይነብር፡ ኩልና
ብስስዐ ሓሓቚፍናዮም ምወጻእና።
ሰዓታት ኣብ’ቲ ባሕሪ ምስተዛወርና (ካብ
ንምሕንባስ፡ ንዙረት ዝቐርብ ኣካይዳ’ዩ)፡
ጃልባ መጺኣ ንኻልእ ዙረት ጸዊዓትና ንናኹራ። ድሕሪ ሓጺር ጒዕዞ ከኣ፡ ካብ
ባሕሪ ኣዚና ከምዝርሓቕና ናብ ኣዝዩ
ካልእ ዓለም ኣቲና።
ናኹራ፡ እቲ መሬት ብሓርፋፍ ጻዕዳ
እምኒ ዝተሰለመ’ዩ። ዓይኒ ኣብ ምሓዙ
ስለ ዝነበረ ሓውሲ ቈራሪ ኩነታት
ኣየር’ዩ ጸኒሑና። “ኩሉ ግዜ ከም’ዚ
ከይትመስለኩም፡ ቀትሪ ዘይልከፍ
ሃሩር’ዩ ዘለዋ” ኢሉና፡ ነቲ ቦታ ዝፈልጦ
መጓዕዝትና። እተን ብቐትሪ ዝሓለፍናየን
ደሴታት ዳህላክ’ውን ብልዑል
ምቘት’የን ተቐቢለናና። እቲ ህንጻን ናይ
ዘመነ ጥልያን ወግዕታቱን፡ እቲ ንፋስን
ቅርጺ መሬትን ኢዩ ኸኣ፡ ካብ ባሕሪ

እቲ ማዕበል፡ ብማዕዶ ነተን ካልኦት
ጀላቡ ከሰራስረን ከሎ ኢዩ ዝያዳ
ዝፍለጠካ። ብፍላይ እታ ፈጣን ጃልባ፡
ነቲ ማይ ካብ ትትንክፎ ትዘልሎ’ዩ
ዝበዝሕ። እታ ዓባይ ጃልባ ድማ፡
ንጸጋም ምስ’ቲ ማይ ክሳብ ትላገብ በጥ
ክትብል ከላ፡ ብኡ ኣቢላ ዝወደቐት
ኮይኑ እናተሰማዓካ፡ ተሲኣ ንየማን ከኣ
ከምኡ ትደግም። እቲ ባዕላ ትፈጥሮ
ማዕበል ድማ፡ ክሳብ ኩሉ ነብሳ ትሽፈን
ይገብራ። ልክዕ ይዘንበካ ከምዘሎ’ዩ
ማይ ብላዕሊ ዝመጽኣካ። የማነ-ጸጋም
ክትገላበጥ ከላ፡ እንትርፎ ቁሩብ ምዝዛው
ሚዛን፡ ምስኣ ኣይትዛዝወካን’ያ። ቁሩብ
ፍርሒ ሕውስ እናበልካ ዘሎ ምስርሳር
ግን ማራ ኬፍ ኣለዎ።
ሰዓትን ፈረቓን ተሰራሲርና ዳሰ ምስ
ኣተና፡ እንደገና ካልእ ዓለም’ዩ። እዛ
ንእሽቶ ደሴት ኩላ-ምላ ጎቦ’ያ። ኣብ
ሓደ ቦታ ኴንካ ብኹሉ ማእዝን ነቲ
ጽሩይ ማያት ክትርእዮ ስለትኽእል፡
ባሕርን ምድርን ብሓባር ንምስትምቓር
ኣዝያ ምችእቲ’ያ። ብሃዳሙን ኣጓዱን
ዝተሰርሐ ዓሰርተታት ህንጻታታ ከኣ፡
ሓንቲ ዓዲ ናይ ከበሳ የምስላ። ኩጀት
ብምዃና ንፋስ ስለ ዘይፍለያ፡ ኣብ ሓደ
ቦታ ኮፍ ኢልካ ኣንፈትካ እናቐያየርካ

ዝወዛወዛ ኔረን። ማዕበል ካብ ድሕሪት
ንቕድሚት ወይ ካብ ቅድሚት
ንድሕሪት እንተኾይኑ፡ ኣብ ፍጥነት
እታ ጃልባ ደኣ ተራ ይህልዎ’ምበር
ንዝጓዓዝ ብዙሕ ኣይፍለጦን’ዩ።
ድሒሩ ዝዓጀበና ማዕበል ግን ብኹሉ
ኣንፈት’ዩ መጺኡና። ነተን ጃላቡ
ብስያፍ ይሃርመን ስለዝነበረ፡ ካልእ
ዓይነት ሳዕስዒት ከምንዕዘብ’ዩ ጌሩና።
“ናይ መወዳእታ ስእሊ ኣትርፉ”
ከምዝተባሃልና፡ ካሜራታትና ኣብ
ንጡፍ ስራሕ ተጸሚደን - ብቤትሮ
ተሓቢአን። ሓፍ ኢልካ ናብ ሓደ ወገን
ክትግንቦ ከለኻ፡ ተመሊስካ ናብ’ቲ ካልእ
ትግንቦ’ሞ፡ እተን ጃላቡ ኣብ ልዕሊ’ቲ
ባሕሪ ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ’ተን ጃላቡ፡
በብናትካ ትስዕስዕ።
ብርሑቕ እትርእያ ጃልባ፡ ብኹሉ
ወገና ማይ ስለዝግጭባ፡ ንእሽቶ ናይ
ማይ እምባ ኮይና’ያ ትርኣየካ። ብፍላይ
ተሞኩሮ ጒዕዞ ባሕሪ እንተዘይብልካ፡
መሬት ክትበጽሕ ምህዋኽ ዘይተርፍ’ዩ።
መሬት ምስ በጻሕካ ግን ተመሊስካ ኢኻ
ትናፍቖ። ሽዑ’ውን ባጽዕ ምስ ኣተናስ፡
ዋላ’ቶም ነቲ ማዕበል ዘየስተማቐርዎ’ዮም
ናፊቖምዎ። ሳዕስዒት ባሕሪ ኬፍ
ኣለዎ።

ዳ
የ
ሪ

ዳ
የ
ሪ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.197
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ግጥም ሻምፕዮን ሱፐር ዲቪዥን ኤ
ዞባ ማእከል
ኣኽርያ ሰላም - ኣስመራ ቢራ
ሲቲ ሰንተር - ኩባንያ ሰምበል
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ሌስተር ሲቲ - ኣት. ማድሪድ 9፡45
ሪያል ማድሪድ - ባየር ሙኒክ 9፡45

+ ሎሚ ምሸት፡ ሌስተር ሲቲ ኣብ ሜዳኣ
ኪንግ ፓወር ምስ ኣትለቲኮ ማድሪድ
ግጥም ካልኣይ እግሪ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ከተካይድ እያ፣ ኣብዚ ግጥም፡
እታ እንግሊዛዊት ክለብ ብመጉዳእቲ ካብ
ጸወታ ርሒቑ ዝነበረ ሓለቓ ጋንታኣ ዌስ
ሞርጋን ናይ ምስላፍ ተኽእሎ ከምዘለዎ
ሓቢራ፣ ብቕድሚ ትማሊ ምሉእ ልምምድ
ዘካየደ ዌስ ሞርጋን፡ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ

ጥጡሕ ባይታ ክረክብ ዝጸዓረ ሜሮን ተሾመ፡ ካብ መንጎ መወዳድርቱ
‘ቦሎኽ’ ኢሉ ብምውጻእን ክሳብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ብምቅላስን ድሙቕ
ዓወት የመዝግብ -መምህር ቮላታ!

ብ

ኣህጉራዊ

ማሕበር ቅድድም
ብሽክለታ፡ ናይ 2.2 ደረጃ ዘለዎን
ሓሙሽተ መድረኻት ዝሽፍንን
ዙር ኤርትራ 2017፡ ሎሚ ኣብ
ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ ካብ ዱባርዋ ተበጊሱ ኣብ
ከተማ ከረን ብዝዛዘም ናይ 124.75 ኪሎሜተር
ውድድር መጋረጃኡ ክቕንጥጥ እዩ፣
ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር፡ ብዘይካ እተን ኣብ
ውድድር ፈንቅል ቻለንጅን ማሳዋ ሰርኲትን
ዝተሳተፋ ዓሰርተ ጋንታታት፡ ድሒራ ኣብ
ኣስመራ እግራ ዘንበረት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ
እውን ህላውነታ ብምርግጋጹ ቁጽሪ ተወዳደርቲ
ክውስኽ ክኢሉ ኣሎ፣
ኣብዚ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር፡
ተቐዳደምቲ ካብ ከባቢ ጻብራይ ሆቴል
(ዱባርዋ) ምስ ተበገሱ ብቐጥታ ናብ ዓቐብ
መንጉዳ ስለዘምርሑ ብኣጋኡ ኣብ ጉጅለታት
ክመቓቐሉ ከምዝኽእሉ ይግመት፣ ካብ
መበገሲ ሕንጻጽ ክሳብ 12.3 ኪሎሜተር
ኣብ ዘሎ ርሕቀት፡ እቶም ኣብ ዓቐብ ዝሓሸ
ብልጫ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ላዕለዋይ ኢድ
ከምዝህልዎም ርዱእ እዩ፣ ኣብቲ ኣብ ክሳድ
መንጉዳ ንዝተሓንጸጸት ናይ ንጉስ ዓቐብ
ውድድር ነጥቢ ንምሕፋስ ድማ ክጠማጠሙ
እዮም፣ ናብዚ ካት 2 ዝዓቐኑ ናይ ዓቐብ ቮላታ
ንምብጻሕ፡ ተቐደደምቲ ን3.65 ኪሎሜተር ኣብ
6.45 ሚእታዊት ምንቅዓራር ኣብ ዘለዎ ጽርግያ
ጨው ክተፍኡ እዮም፣
ብከተማ ኣስመራ ኣቢሎም ናብ ከረን ዘምርሑ
ተቐዳደምቲ፡ ኣብ መበል 68 ኪሎሜተር ናይ
ጉዕዞኦም (ኣብ ከባቢ ደቀምሓረ ምዃኑ እዩ)
ካታገሪ 4 ናይ ዓቐብ ውድድር ክጽበዮም እዩ፣
ነዚ ንምዕዋት ድማ ነታ ናይ 1.09 ኪሎሜተርን
5.34 ሚእታዊት ምንቅዕራር ዘለዋን ዓቐብ ከም
ማይ ክሰትይዋ ክግደዱ እዮም፣
ብተወሳኺ፡ ኣብ ከባቢ ዓዲ ተከሌዛን (72.52
ኪሎሜተር)ን ኤደን (103.01 ኪሎሜተር)ን
እውን ኣብ ቅልስ ቀጠልያ ማልያ ነጥቢ ዘውህባ
ቮላታ ይርከባ፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ
ዝተኻየደ ናይ 121.1 ኪሎሜተር (12 ዙርያ)

ዙር ኤርትራ 2017 ሎሚ መጋረጃኡ ክቕንጥጥ እዩ
* ሳይሞን ሙሴ ኣብ ውድድር ማሳዋ ሰርኲት ተዓዊቱ
* ሜሮን ተሾመ ‘ትምህርቲ ቮላታ’ ኣቕሲሙ
ማሳዋ ሰርኲት፡ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ሳይሞን ሙሴ፡ ኣቐዲሙ
ብምህዳም ተዓዋቲ ናይቲ ክላሲክ ውድድር
ኮይኑ፣ ድሒሮም ቅጽበታዊ ውድድር ካብ
ዘካየደት ዓባይ ጉጅለ ድማ ተቐዳዳማይ
ክለብ ባይክ ኤይድ ሜሮን ተሾመ፡ ብዝነኣድ
ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ክእለት፡ መዛዘሚ
ሕንጻጽ ከይረገጸ ኣብ ጽምብል ንዝተጸምደ
ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሜሮን
ኣብርሃም ብምቕዳም ካልኣይ ደረጃ ሒዙ፣
እዚ ናይ ታክቲክ ድኽመት ኣብ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዚኡ
ብምርኣዩ ነታ ጋንታ ኣብ ወጥሪ ዘእተወ ፍጻመ
ኮይኑ ድማ ተሰኒዱ፣
እቲ ኣብ ጽፍሒ ባሕሪ ዝተኣንገደ ናይ
ብቕድሚ ትማሊ ውድድር ዝኾነ ዓቐብ
ብዘይምንባሩ ብናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ
ዝተባሕተ ከምዝኸውን ርዱእ ነይሩ፣ በዚ
ድማ ካብ ፈለማ ናይቲ ውድድር ኣብ ዓባይ
ጉጅለ ዝተጠርነፈት መራሒት ጉጅለ፡ ፍጥነት
ዝነበራ ግን ከኣ ኣብ ጉጅለታት ክትመቓቐል
ግዜ ዝወሰደትን ነይራ፣ ዘመንፈስ ሰለሙን ካብ
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዮናታን ሃይሉ ካብ
ሰምበልን እቶም ድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነታት
ንቕድሚት ብምውጻእ ናቶም ጉጅለ ዝመስረቱ
ተቐዳደምቲ እኳ እንተነበሩ፡ ተቐዳደምቲ
ደቡብ ኣፍሪቃን ሩዋንዳን ብዘካየድዎ ውሁድ
ናይ ምስሓብ ስርሒት ኣብ ሕቑፊ ዓባይ ጉጅለ
ክኣትዉ ቀሊል ነይሩ፣ ድሕሪ እዚ ፍጻመ
እውን ክለብ ኣሞረ ቪታ ብመገዲ ክልተ
ዝተፈላለዩ ተቐዳደምቲ መጥቃዕቲ ኣካየደት፣
ሲራክ ተስፎም - ኤሪተልን ሜሮን ኣብርሃም
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ብቕልጡፍ መልሲ
ነቲ መጥቃዕቲ ኣምከንዎ፣
ድሒራ፡ ሜሮን ኣብርሃም፡ ሜሮን ተሾመን

ካልኦትን ዝርከብዋ ሓንቲ ዓባይ ጉጅለ
ተመስረተት፣ እዛ ጉጅለ ንገለ ተቐዳደምቲ
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ኤሪተል፡ ኣስቤኮን
ሰምበልን ከምኡ ድማ ብክለባት ኣሞረ ቪታ፡
ባይክ ኤይድን ግሎባልን ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ
ኣፍሪቃን ብምሓዛ ኣዝያ ኣስጋኢት ኮይና
ቀረበት፣ ኣብ ካልኣይቲን ሳልሰይቲን ጉጅለ
ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ንምህዳና ዘካየድዎ ጻዕሪ
ዕዉት ብምንባሩ፡ እዛ ጉጅለ ግዜ ከይወሰደት
ቁጽሪ ኣባላታ ኣዛየደት፣
ውድድር ንኽዛዘም ሓሙሽተ ዙርያ ኣብ
ዝተረፈሉ፡ መሓሪ ተስፋጼን - ሃገራዊት ጋንታ
ከምኡ ድማ ሲራክ ተስፎም - ኤሪተልን
ንቕድሚት ተወንጪፎም - ናይ በይኖም ጉጅለ
ድማ መስሪቶም፣ ንዕኦም ናይ ምህዳን ስራሕ
ድማ ኣብ እንግድዓ ተቐዳደምቲ ሩዋንዳን
ደቡብ ኣፍሪቃን ወደቐ - ኮነ ድማ፡ ሰለጦም፣
ናይ መዛዘሚ ቃጭል ቅድሚ ምድማጻ፡ ኣብ
ዝነበረት ዙርያ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሳይሞን
ሙሴ ዝስዕቦ ተቐዳዳማይ ብዘይምንባሩን ናህሩ
ብምዝያዱን ብዘይ ተቓጻጺ ቀዳማይ ኮይኑ
ውድድር ፈጺሙ፣ ድሕሪ እቲ ውድድር
ሳይሞን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት፡ ሃንዳሲ
ናይቲ ዓወት ሻምፕዮን ኣፍሪቃን ኣባል ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራን ተስፎም ዑቕባማርያም
ምንባሩ ብልሳኑ መስኪሩ፣
ድሕሩ 16 ካልኢት ናብ መዛዘሚ ሕንጻጽ
ካብ ዝቐረበት ዓባይ ጉጅለ፡ ወናም ቅጽበታዊ
ውድድር ተቐዳዳማይ ክለብ ባይክ ኤይድ
ሜሮን ተሾመ፡ ንሜሮን ኣብርሃም ናይ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ብዝድነቕ ናይ ቅጽበታዊ
ውድድር ብቕዓት ብምርታዕ ካልኣይ ወጺኡ፣
ሜሮን ኣብርሃም ዋላ’ኳ ነታ ጉጅለ መሪሑ ናብ
መዛዘሚ ሕንጻጽ እንተቐረበ፡ ክሳብ ነታ ሕንጻጽ
ዝረግጽ ንብሽክለታኡ ብዘይምሽኳዅን ሓጎሱ

ጸወታታት ናይታ ጋንታ ክስለፍ ኣይከኣለን፣
እዚ ተጻዋታይ’ዚ ኣብዚ ጸወታ’ዚ እንተዘይ
ኣርኪቡ፡ ካልእ መዘንኡ ሮበርት ሁት
ብመቕጻዕቲ ዘይስለፍ ብምዃኑ ሌስተር ሲቲ
ኣብ ዳሕረዋይ መስመር ሃጓፍ ክህልዋ እዩ፣
ብመንጽሩ፡ ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ 1ብ0
ዝተዓወተት ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ፈረንሳዊ
ኣጥቃዒ ኪቨን ጋሜሮ ድሕሪናይ ሓሙሽተ
ጸወታታት ብኩራት ነዚ ናይ ሎሚ ምሸት
ጸወታ ድሉው ምህላዉ ገሊጻ፣ ዝሓለፈ
ቀዳም ኣብ ግጥም ላ’ሊጋ እስጳኛ ንኦሳሱና
3ብ0 ዝሰዓረት ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ንኮከ፡
ጋቢን ግሬዝማንን ከምዘዕረፈቶም ይሕበር፣
ንሳልሳይ ግዚኣ ምስ ኣትለቲኮ ማድሪድ
ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኻት (ኣቐዲማ ኣብ
1961/’62 ናይ ዕዉታት ዕዉትቲ ዋንጫ
ከምኡ እውን 1997/’98 ዋንጫ ዩዌፋ)
ትራኸብ ዘላ ሌስተር ሲቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ
ክልተ ጸወታታት በታ እስጳኛዊት ክለብ
ተሳዒራ እያ፣
+ ቸልሲ፡ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ብማንቸስተር
ዩናይትድ ዳር ትርኢታ ርእያ፣ እታ
2ብ0 ዝተሳዕረት ለንደናዊት ጋንታ፡ በቲ
ዘመዝገበቶ ውጽኢት ምስታ ካልኣይቲ ዘላ
ክለብ ቶተንሃም ዘለዋ ጋግ ናብ ኣርባዕተ
ክወርድ ተገዲዳ ኣላ፣ ነቲ ናይ ብቕድሚ
ትማሊ ስዕረት ምሉእ ብምሉእ ተሓታቲ
ምዃኑ ዝተኣመነ ኣሰልጣኒ ኣንቶንዮ ኮንተ፡
ኣብ ወጥሪ ምእታዉ መራኸቢ ብዙሃን ዓዲ
እንግሊዝ ኣፍሊጠን፣ ራሽፎርድን ሄሬራን
ብዘቑጸሩወን ሸቶታት ምሉእ ነጥቢ ካብ
ቸልሲ ዝመንዘዐት ማን ዩናይትድ፡ ብ60
ነጥቢ ናብ ሓሙሻይ ደረጃ ክትድይብ ክኢላ
ኣላ፣ ኣሰልጣኒኣ ሞሪኖ ድማ ጋንታኡ ነቲ
ጸወታ ብምቁጽጻራ ክትዕወት ከምዝኸኣለት
ኣረዲኡ፣
+ ተጻዋታይ እስጳኛዊት ክለብ ሪያል
ማድሪድ - ጋረዝ በይል፡ ሎሚ ምሸት ኣብ
ዝካየድ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኣንጻር ባየር
ሙኒክ ከምዘይስለፍ ኣሰልጣኒኡ ዚነዲን ዚዳን
ኣፍሊጡ፣ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ሪያል ማድሪድ፡
ነታ ጀርመናዊት ክለብ 2ብ1 ኣብ ዝሰዓረትሉ
ግጥም ተቐይሩ ዝኣተወ በይል፡ ትማሊ
ቀዳም እውን ሪያል ማድሪድ ንስፖርቲን
ኪኾን 3ብ2 ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥም ብሰንኪ
ኣብ ምሕኹልቲ ዝገጠሞ ማህሰይቲ ክስለፍ
ኣይከኣለን፣

“ካብ ውድድር ‘ፈንቅል ቻለንጅ’ ተማሂረ እየ፣
ዋላ’ኳ ንመቐዳድምተይ ማሕዲገ እንተመጻኹ
ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ውድድር ኢደይ ኣብ
ለዓት ብሽክለታ ከቐምጥ እየ ወሲነ”
ሳይሞን ሙሴ

ንምጽንባል ኢዱ ብምልዓሉን ናብ ሳልሳይ
ደረጃ ክወርድ ተገዲዱ፣ ሜሮን ተሾመ፡ ነቲ
ናይ ካልኣይ ደረጃ፡ ክልተ ሳዕ ካብ መንቀራቕሮ
መወዳድርቱ ወጺኡ ዘመዝገቦ ዓወት ብምዃኑ
ድማ ፍሉይ ይገብሮ - መምህር ቮላቺስታ!
ዘመንፈስ ሰለሙን፡ ተስፎም ዑቕባምርያም፡
ክለንት ተረቪኖ - ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣሮን
ደብረጼን - ኣስቤኮ፡ ዮናታን ሃይሉ - ሰምበል፡
ቦንቬንቸር ኡዊዝየማ ሩዋንዳ፡ ከምኡ ድማ
ዳዊት ሃይለ ሰምበል እቶም ካብ ራብዓይ ክሳብ
ዓስራይ ደረጃ ናይዚ ውድድር ዝሓዙ እዮም፣
***

+ ኣሰልጣኒ ክለብ ግራናድ ኮይኑ መዝነት
ዝተረከበ ቶኒ ኣዳምስ፡ ኣብ ፈለማ ጸወታኡ
ስዕረት ኣመዝጊቡ፣ እቲ ናይ ቅድም
ተኸላኻሊ ክለብ ኣርሰናል ዝነበረ ኣሰልጣኒ፡
ጋንታኡ ምስ ሴልታ ቪጎ ኣብ ዘካየደቶ
ጸወታ እዩ ናይ 3ብ0 መሪር ስዕረት ኣብ
ሜዳኡ ኣመዝጊቡ፣
+ ንሃገራዊት ጋንታ ፓናማ 75 ጸወታታት
ዘካየደ ኣሚልካር ሄንሪኵዝ፡ ብቕድሚ ትማሊ
መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ብዝተተኮሰሉ
ጥይት ከምእተቐትለ ተሓቢሩ፣ እቲ ወዲ 33
ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ኣራበ ኡኒዶ፡ ኣብ
ሃገሩ ኖቮ ክሎን ኣብ ዝተባህለት ዓዲ እዩ
ሞይቱ፣
+ ቸልሲ ንወዲ 19 ዓመት ኣከፋፋሊ ክለብ
ኣንደርለኽት ዮሪ ቴለማንስ ንምዕዳግ ባህጊ
ከምዘለዋ ኣፍሊጣ፣ እቲ ተጻዋታይ ኣቐዲሙ
ኣብ ራዳር ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ
ምእታዉ ዴይሊ ኤክስፕረስ ገሊጻ፣
+ ኮኾብ ተጻዋታይ ክለብ ቸልሲ - ዲያጎ
ኮስታ፡ ኣብ ፈለማ ናይ’ዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ናብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ናይ ምምላስ መደብ
ከምዝነበሮ ተኣሚኑ፣
+ ኣከፋፋሊ ክለብ ቦርንማውዝ - ጃክ
ዊልሸር ኣብ ዓንካር ዓንካሪቱ ዝገጠሞ
ማህሰይቲ ተወሳኺ ሕክምናዊ ክንክን
ከምዘድልዮ ተሓቢሩ፣

ስእሊ ማሳዋ ሰርኲት

ብኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

+ ተጻወትቲ ክለብ ባርሴሎና ሰርጆ
ቡስኬትን ጆርዲ ኣልባን ንተኸላኻሊ ቦሩስያ
ዶርትመንድ ብኣካል ናብ ጀርመን ብምኻድ
ከምዝበጽሕዎ ተሓቢሩ፣ እቲ ተኸላኻሊ
ጀርመናዊት ክለብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ
ኣውቶቡስ ክለቡ ብዝተፈጸመ ነትጕ
ማህሰይቲ ከምዝገጠሞ ይፍለጥ፣
** ** **

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.197
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ምልክታ

ደሰ
ታ
ም
ተልሄ
ቤ
ት
ዊ
ዳ
ን20/4/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ዳሃብ

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ሸዊት የማነ ፍቓዱ ብወለዳ 1.ኣቶ የማነ ፍቓዱ
ገብረእየሱስ 2.ወ/ሮ ኣኽበረት ጸጋይ ሳሙኤል ኣቢላ፡
ሮዳስ የማነ ፍቓዱ ምባል ተሪፉ፡ ሸዊት የማነ ፍቓዱ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወ ም እንተሎ፡

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መንደፈራ

ብስም ኣብርሃም ስብሃቱ መሓሪ ኣብ ዓዲ ሰጉዶ ብመወከሲ ቁጽሪ 000116 ቁጽሪ ምስክር ወረቐት
000625 ፕሎት 9 ፓርሰል A ን መንበሪ መዓላ ዝተዓደልክዎ ምስክር ወረቐት ስለዝጠፍኣኒ፣ ዝረኸበ
ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ ስልኪ 07140177 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን መተካእትኡ
ንዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ለተኪዳን ተስፋብሩክ ገብረስላሴ፡ በዓል ቤተይ
ኣቶ ምሕረትኣብ ተኽለሃይማኖት ኣብርሃ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 3 ደቅና
ድማ ናይ ኣቦኦም ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኣቶ ግደይ በየነ ኣስፍሃ “ዛራ ሱፐር ማርኬት” (ZARA SUPER MARKET) ዝነበረ ንጥፈት
ስለዝቐየሩ፡ “ዛራ ቤት ቁርሲ” “ZARA SNACK BAR” ተባሂሉ ክቕየረሎም ስለዝሓተቱ፣ እዚ ናይ
ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ
መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦም
ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ምልክታ ጨረታ
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ትካሉ ዝጥቀመለን ፎቶ ኮፒታት፡ ፕሪንተራት፡ ፋክሳት፡ ፕሎተራትን
ጽገናን ምትዕርራይን ሓፈሻዊ ኣገልግሎት (Maintenance General Service) ምጽራይን
ምንጋፍን ኣገልግሎት ክህቡ ዝኽእሉ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ሓበሬታ ዘማልኡ ተጫረቲ
ይዕድም።
• ናይ ዓመት 2016 ዝተሓደሰ ፍቃድ ንግዲ ዘለዎም።
• መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 5000.00 (ሓሙሽተ ሽሕ) ብCPO የትሕዙ።
• ንዝያዳ ሓበሬታን ዝርዝር መግለጺን ብዝሕን ካብ ቤት ጽሕፈት ቁ.39 ክውሰድ ይከኣል።
• ተወዳደርቲ እቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ዘርዚሮም የቕርቡ።
• ተጫረቲ ባዕሎም ወይ ወኪሎም (በዓል ቤት፡ በዓልቲ ቤት ወይ ውላድ) እንተዘይኮይኑ ካልእ
ኣይፍቀድን።
• ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ን10 ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት
ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዘሎ መዓልቲ ስራሕ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ኣብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ምምሕዳርን
ፋይናንስን ተጫረቲ ወይ ሕጋዊ ወኪል ኣብ ዘለውሉ ይኽፈት።
• ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ’ዚ ኣይግደድን።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ምልክታ ንደለይቲ ስራሕ
1. ብዲግሪ ዝተመረቐ ብተመሳሳሊ ሞያ ናይ 3 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ወይ ብዲፕሎማ
ዝተመረቐ ብተመሳሳሊ ሞያ ናይ 5 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ።
2. ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወድአ ወይ ዘይምልከቶ።
3. ዘይምለስ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይታ መረጋገጺ (CV)፡ ተመክሮ ስራሕ (work
exprience)፡ ነባርነት፡ መንነት (National identity)ን ካልእ ኣድላዪ ሰነዳትን የቕርብ።
4. ካልእ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ንምርካብ ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብ ሰኑይ
ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ ሰዓታት ብምምጻእ ወይ ድማ ብቑጽሪ ስልኪ 152122 Ext.
254 ብምድዋል ምርካብ ይከኣል።
5. ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 ናይ ስራሕ መዓልታት
ተወዳደርቲ ሰነዳቶም ኣብ ጨንፈር ምምሕዳር ኤርፖርት የቕርቡ።
ተወሳኺ ሓበሬታ
ኣስመራ
ሓደ/ቲ
ኣይፈልን
ብስምምዕ

ኣነ ብርሃኑ በሽር ሓጎስ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ዓዲ ዃላ ዞን 02 ፕሎት 73 ፓርሰል ኤይ
2 ብስም ወላዲትና ኣበባ ጎበዛይ ዑቕቡ ዝተመዝገበ ገዛ ብዕለት 15/12/2004 ዓ.ም.ፈ ዝገበርናዮ ውዕል
መሸጣ ገዛ መሰረት፡ ካብ ኣቶ ነስረዲን በሽር ሓጎስ፡ ኣቶ ሽመንዲ በሽር ሓጎስ፡ ወ/ሮ ኣበባ ጎበዛይ ዑቕቡ
ዝዓደግክዎ ገዛ ናብ ስመይ ከመሓላልፍ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ሕጊ
ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ወይ’ውን ይግባይ ተባሂልሉ እንተኾይኑ ውሳኔ ሒዙ ናብ
ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ካዳስትራል ዞባ ደቡብ ከተማ ዓዲ ዃላ ይቕረብ፡ ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን
ኦርጂናል ሰነዳተይ ኣቕሪበ ጉዳየይ ክፍጽም ምዃነይ ይሕብር።
ብርሃኑ በሽር ሓጎስ
ብስመይን ብስም ነፍ/ሄር ወልደማርያም ወልደስላሴ ገብረክርስቶስ ኣብ ምም/ን/ዞባ ኣባሻውል ዚፕ ኮድ
1A119 ጎደና ፈልከት መለለዪ ቁ.ንብረት 1፡008751/3 ብቁ.ውዕል 5,543 መለለዪ ገዛ ASD00043519
ቁ.ካዳስትራል 1-008751/2 ስፍሓት ፓርሰል 128.37 ቁ.ፓርሰል ASP00048709 መንበሪ ገዛ ናብ
ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ኖታሪ ይቕረብ።
ንሕና (ነጂብ፡ ዓሊ፡ መርየም፡ ዓኢሻ፡ ሶፍያ፡ ዛህራ) ደቂ ስዒድ ዑቤድ ዝኾንና፡ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ
ኣስመራ ጎደና ደቀምሓረ ቁ.ገዛ 24 ዝርከብ፡ ቁ.ሎታ 35R ቁ.ፓርሰል/ዞን ASP00032374 ፓርሰል A
ብቤት ጽሕፈት ካዳስተር ምስክር ምዝገባ ዋንነት ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብመለለዪ ቁ.ንብረት 1/005475/1
ዝተመዝገበ፡ ብመሰረት ብቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ ማእከል ብመዝገብ ቁ.60/2016 ብዕለት 19/01/2016
ዝጸደቐ ብጽሒትና ከምዝኾነ ተረጋጊጹ፡፡ ካብዚ ንብረት ቁጽሪ ትካል 19/20 ስፍሓት ትካል 34.02
ት/ሜ፡ ቁጽሪ ትካል 22 ስፍሓት ትካል 27.41 ት/ሜ፡ ቁጽሪ ትካል 27/28 ስፍሓት ትካል 74.00 ት/ሜ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ክንሸጦ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ
መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ወይ’ውን ይግባይ ተባሂልሉ እንተኾይኑ፡ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ
ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጅናል ሰነዳትና
ኣቕሪብና ጉዳይና ክንፍጽም ምዃንና ንሕብር።
ነጂብ ስዒድ ዑቤድ +5
ወ/ሮ ዮርዳኖስ ፍቕረማርያም ገብረኪዳን ዝተፈቕደለን ናይ ቤት ቁርሲ ንግዳዊ ትካለን ‘‘ፋሲካ ቤት
ቁርሲ’’ (FASICA SNACK BAR) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፣ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ
ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ።
እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እዚ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
መብራት ኣለምስገድ ነቲ ካብ ወላዲተይ ነፍ/ኣብርሀት ኣስፋሃ ዳፕው ብለበዋ ዝረኸብናዮ ኣብ ኣስመራ
ዞባ 8 ምም/01 ጎደና 7 ቁ.ገዛ 19 ዝርከብ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 104931 መወከሲ
ቁጽሪ 114238 ብስም ወላዲተይ ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ስም ዋንነት ናብ ስም ለበዋ ተቐበልቲ
መብራት ኣለምሰገድን ናሆም ጴጥሮስን ከመሓላልፍ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ቤት ፍርዲ ናይ
መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ/ካዳስተርን ቤ/ጽ/ፓብሊክ ኖታሪን ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ሰነዳተይ
ኣቕሪበ ጉዳየይ ክፍጽም ምዃነይ የፍልጥ።
መብራት ኣለምሰገድ
ወኪል ኢትዮጵያ ኣርኣያ

NOTICE
Notice is hereby given to the public that Men KemHiyabP.L.C., in its extraordinary
meeting, held in 30/03//2017 has approved the transfer of totalshares (25 shares
at par value of Nakfa 70,000.00) of Mr. Tekeste Tesfatsion Gebresillasie to Mrs.
Rigat Tesfay Tsegay.
Accordingly, MenKemHiyab P.L.C shall subsist among:
Address

1. Mr. Tekeste TesfatsionGebresillasie
2. Mrs. Luul Tesfamaryam Kifle
3. Mrs. Rigat Tesfay Tsegay

ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ምምሕዳር ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ
ቁ.ስ 152122 ፖ.ሳ.ቁ. 5846
ኣስመራ

NameAddress

ወ/ሮ ቅድስቲ መብራህቱ ገብረሚካኤል (ሞግዚት) ናይ ቤት ቁርሲ ዝነበረ ንግዳዊ ትካለን ንጥፈት
ናብ ናይ መኪና ጎማ መሸጥን መመላኽዕን ስለ ዝቐየራ፡ “እምባሶይራ ቤት ቁርሲ” (AMBASSOIRA
SNACK BAR) ምባል ተሪፉ፡ “እምባሶይራ ናይ መኪና ጎማ መሸጥን መመላኽዕን” (AMBASSOIRA
RETAIL TYRES & CAR DECOR) ተባሂሉ ክስየመለን ስለዝሓተታ፣ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ
ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ።
እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።

ኣቶ በረኸት ወልደማርያም ወልደስላሴ

ምምሕዳር ኣህጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ክቖጽር ስለዝደለየ፡ ተወዳደርቲ
ይዕድም። ተወዳደርቲ ከምዚ ዝስዕብ ይሕተቱ።

፨ ቦታ ስራሕ
፨ ብዝሒ
፨ ጾታ
፨ደሞዝ

ብስም ኣበባ ሃይለ ወልደሚካኤል ዝተመዝገበ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00011754 ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል፡
ንኡስ ዞባ ኣባሻውል፡ ጎደና ማርሳዕዲ 119 ቁ/ገዛ 24 ዝርከብ ናይ ቤት መስተ ትካለይ ን ጽገ ሰለሙን
ተስፋገርግሽ ካብ ዕለት 01/01/2017 ክሳብ ዕለት 31/12/2018 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስዝህሉ፡
እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ።
እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ
አፍልጥ።
ወ/ሮ ኣበባ ሃይለ ወ/ሚካኤል
ሕጋዊ ወኪል ሚካኤል ሰለሙን ወልዳይ

Dubai
Dubai
Asmara
Total

No. of Shares
70
5
25
100

All other contents of the Memorandum and Articles of association of Men
KemHiyabP.L.Co. remain unchanged. Members of the company agree that all
the adjustments be published and registered.
Men Kem Hiyab P.L.Co.

ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ጋላነፍሒ (ሕምብርቲ) ጎደና - ቁ.ገዛ - ቁ/ፍ/ዋኒን ASL00037788
ዝተመዝገበ ናይ መሸጢ ፕላስቲካዊ ጫማ ንግዳዊ ትካለይ ንወ/ት ምስያም የዕብዮ ኣርኣያ ብውህብቶ ሂበያ
ኣለኹ። ብስም ወሃቢት ዝኽፈሎ ዕዳ ኣሎኒ ወይ ይግባኣኒ እዩ ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ ምልክታ
እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ
የቕርብ። እንተዘይኾይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቆጺሩ ናብ ስም ውህብቶ ተረካቢት ከምነማሓላልፎ
ነፍልጥ።
ወ/ሮ ኣልማዝ ገብረስላሴ ዘርኦም
ብስም ዘውዲ ተኽለ ገብረ ዝተመዝገበ ቁ/ፍቃድ ዋኒ ASL000032904 ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ
ዞባ ትራቮሎ ጎደና ኩመይለ ቁ/ገዛ - ዝርከብ ናይ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ትካለይ ን ሸዊት ህንጻ ብርሃነ ካብ
ዕለት 01/01/2017 ክሳብ ዕለት 31/12/2018 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ
ካብ ዝወጻሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንቤት ፍርዲ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቆጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ወ/ሮ ዘውዲ ተኽለ ገብረ
እዮባ ብርሃነ ገብሩ ዝተባሃልኩ፡ ኣብ ምምሕዳር ኣርባዕተ ኣስመራ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ኣብ ጎደና
271(132-1) ዝርከብ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 111567 መወከሲ ቁጽሪ 124858 ብስም ሞግዚት ወ/ሮ
ተበርህ ገዘሀይ ሰርጉ ዝተመዝገበ ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብቁ/መዝ 157/2016 ብዕለት 06/06/2016
ብዝተገብረለይ ውህብቶ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት
ኣብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ሕጊ ብዝእዝዞ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓፕሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።

ወ/ሮ እዮባ ብርሃነ ገብሩ

ሓዳስ

ኤርትራ

ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ
ከሳሲት ወ/ሮ ነብያት ተስፎም ሓጎስ፡ ተኸሳሲ ኣቶ
ኪዳነ ምስግና ብሩህ ናይ ኣቦነት ክሲ ቀሪቡ፡ እንተኾነ
ናይ ተኸሳሲ ኣድራሻ ብንጹር ስለዘይፈለጥኩ፣
ተኸሳሲ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪሉ፡ ን16/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ
ንሱ ኣብ ዘይብሉ ጉዳይ ክረአን ክውሰንን ምዃኑ

የፍልጥ።

•

ፍትሓዊት ሰሎሙን ገብረሃንስ፡ ተኸሳሲ በዓል
ቤተይ ቴድሮስ የውሃንስ ገብሩ 6 ዓመት ዝኣክል
ስለዝጠለመኒ፡ ከም በዓልቲ ቤቱ መጠን ስለዘይረኣየኒ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

Asmara Mining Share Company (AMSC) will contract out the engineering,
procurement and construction of the Heap Leach Plant to an EPC contractor and
is now looking to employ a Project Manager to be in charge of the supervision of
the implementation of this project.
Position: Project Manager
Number required: one
Primary Mission: To ensure that the project is successfully completed on time and
within budget.
Core Accountabilities (Duties and Responsibilities):
• Responsible for the execution and overall management of the project, to
ensure project completion from contracting to construction to operation within
budget, on schedule and in accordance with regulatory requirements.
•

Assist in staffing, outlining project plans, and setting project goals/deadlines.

•

Oversee design and construction throughout the various project stages,
providing leadership and guidance.

•

To ensure that procurement of equipment and long lead delivery items are
tracked and delivered on time.

•

Constant oversight and supervision of the EPC contractor as well as liaison
with the operations team; Recommend corrective action when problems are
detected.

•

Manage design changes, if any, in a way which will not jeopardize the overall
project delivery and scope.

•

Assist in the commissioning and hand-over of the project.

•

Monitor and promote environmental, health & safety compliance throughout
the project to ensure a safe working environment.

•

Ensures the safety and health of construction workers.

•

Provide support to senior management team as well as to the Board of
Directors.

Specific tasks will be as follows:
• Serving as “owners’ representative” in respect of the EPC Contract.

•

construction into operation is essential.

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማይ ጨና
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Providing strong proactive management of all development aspects of
the project and ensuring adequate cost control, schedule maintenance and
the satisfaction of AMSC objectives regarding safety, environmental and
social compliance, and timely completion of a process plant fit for the
purpose specified.
Identification of the critical path elements and risks and implementation
of all steps necessary to ensure that this project is delivered on time and
within budget.

Required Profile: The person appointed to fill this position will have to have
a proven track record in project management within the international mining
sector. Specifically this will require someone with the following skills and
level of experience:
•

Graduate Civil, Mechanical or Metallurgical Engineer from a
University or other Institution accredited to international standard.

•

High calibre individual with a strong engineering background.

•

At least 15 years’ experience working at a senior level on similar
medium sized Heap Leach mining projects (preferably in Africa).

•

Experience in the installation and running a Gold Heap Leach Plant.

•

Proven track record in Project Management with a strong emphasis
on cost controls and working with EPC contractors.

•

Prior experience in successfully progressing Mining projects from

Experience and or ability to work with Chinese Companies

Personal Skills
• A proactive and motivated leader and team player.
•

Energetic and organized individual capable of making things
happen.

•

Prior experience of working in Mines either the Middle East and or
Africa.

•

Culturally sensitive and capable of working effectively with people
from diverse cultural backgrounds.

General Information and other requirements:
• Salary – Negotiable
•

Additional requirements for Nationals:
o

Provide evidence of completion or exemption from National
Service

o

Present release paper from current/last employer

o

Testimonial documents to be attached (CV, work experience
credentials, a copy of National Identity Card etc.)

o

Application documents will not be returned back to sender

o

Applications should be sent through the post office

o

Dead line for application is 10 days from the day of publication in
the newspaper.

Please mail your applications to ASMARA MINING SHARE
COMPANY; P. O. Box 10688, Asmara, Eritrea.
Note to Eritrean applicants:
• Please send a copy of your application to Aliens Employment Permit
Affair, P. O. Box 7940, Asmara, Eritrea

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።

ምልክታ
ብስም ቅዱሳን ኣርኣያ ኪዳነ (ሞግዚት) ዝተመዝገበ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00001272 ዝኾነ ኣብ ዞባ
ማእከል ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና መንደፈራ ቁ/ገዛ 10 ዝርከብ ናይ ቤት መስተ ትካለይ ንወ/ሮ
ሰበነ ኣርኣያ መሓሪ ካብ ዕለት 01/01/2017 ክሳብ ዕለት 31/12/2018 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም
ምስዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንቤት ፍርዲ
ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቆጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ
ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ወ/ሮ ቅዱሳን ኣርኣያ ኪዳነ (ሞግዚት)
ብስም ዓንደመስቀል ሃይለ ገብረሚካኤል ዝተመዝገበ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00036482 ዝኾነ፡ ኣብ
ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ገጀረት ጎደና ዳህላክ ቁ/ገዛ 01 ዝርከብ ናይ እስተሽነርን ዴስክቶፕን ትካለይ
ንወ/ሮ ሩታ ተስፋይ ተኽለ ካብ ዕለት 23/03/2017 ክሳብ ዕለት 23/03/2018 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፣
ዝቃወም ምስዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንቤት ፍርዲ
ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቆጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ
ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ኣቶ ዓንደመስቀል ሃይለ
ወ/ሮ ኣብርሀት ተኽለሚካኤል ማኢል ዝተባሃልኩ፡ ኣደይ ወ/ሮ ሮዚና ወልደሚካኤል ጸጉ ኣብ ዓዲ
ሰጉዶ ብመለለዩ ቁ. 1/010351፡ ፕሎት 22 ፓርሰል ‘I’ ስፍሓት መሬት 250 ት/ሜ ቀንዲ ክፍልታት 3፡
ሓገዝቲ ክፍልታት 2፡ ዓይነት ገዛ ተራ ብህያብ ስለዝሃበትኒ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ
ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ
ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ይግባይ ተባሂሉ እንተኾይኑ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ ቤ/ጽ ፓፕሊክ
ኖታዮን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳትና
ኣቕሪብና ጉዳይና ክንፍጽም ምዃንና ንሕብር።
ወ/ሮ ኣብርሀት ተኽለሚካኤል ማኢል

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.197

ቱርኪ፡ ካብ ባይቶኣዊ ናብ ፕረዚደንታዊ
ስርዓት ትቕይር
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቁጠባዊ ዕብየት ቻይና
ልዕሊ ትጽቢት

ቻይና ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ፡
ናይ 6.9 ሚእታዊት ቁጠባዊ ዕብየት ከም
ዘመዝገበት ኣፍሊጣ።
ቻይና ኣብ 2017 ካብ 6.5 ሚእታዊት
ዘይበዝሕ ዕብየት ቁጠባ ከተመዝግብ
ግምት ከም ዝጸንሐ፡ ብግብሪ ግን ልዕሊ
ትጽቢት ዝኾነ ዕብየት ከምዘርኣየት
ክኢላታት’ታ ሃገር ገሊጾም።
ቁጠባ ቻይና ዕብየት ዘርኢ ዘሎ፡ ኣብ
ትሕተ-ቅርጺ ልዑል ወፍሪ ብምክያዱን
ጠለብ ኣባይቲ ብምውሳኹን ምዃኑ’ዮም
ምንጭታት’ታ ሃገር ዝሕብሩ።
ኣብ ዓለም ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ
ዓርሞሸሻዊ ቁጠባ እትውንን ቻይና፡ ናይ
ክልተ ኣሃዝ ዕብየት ከተመዝግብ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት

መጠን ቁጠባዊ ዕብየታ ክቕንስ ከም
እተራእየ ይግለጽ።
ይኹን እምበር ቻይና፡ ምስ ሃገራት
ምዕራብ ብምውድዳር ዝሓሸ ቁጠባዊ
ዕብየት ተመዝግብ ምህላዋ እዩ
ተሓቢሩ።
ገለ ክኢላታት፡ እታ ሃገር ተመዝግቦ
ዘላ ቁጠባዊ ዕብየት፡ ኣብ መንግስታዊ
ወፍሪ ዝተመርኰሰ ስለዝኾነ፡ ቀጻልነቱ
ኣጠራጣሪ ከምኾነ ይገልጹ። እታ ሃገር
ክፉት ናይ ልቓሕ ዕድላት ምፍቃዳ’ውን፡
ውዒሉ ሓዲሩ ጸገም ከስዕብ ከምዝኽእል
እቶም ክኢላታት የረድኡ።
ቻይና ኣብ 2016 ዘመዝገበቶ ቁጠባዊ
ዕብየት፡ ኣብ ውሽጢ 26 ዓመታት
ዝተሓተ ምንባሩ ጸብጻብ ቢቢሲ ገሊጹ።

ተወሳኺ
ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስነ-ፍልጠታዊ ልብ-ወለድ ጥራይ ዝርከብ ዝነበረ ነገር
እዩ - ምህዞ በራሪት ማኪና። ዓበይቲ መሃንድሳት ነዛ እዋናዊት ተሽከርካሪት
ንምስራሕ ህርዲግ ክብሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሆላንዳዊ ትካል ፓል-ቪ ኣብዚ
ቅንያት’ዚ ውጽኢት ልዑል ብቕዓት ቴክኖሎጂ ዝኾነት - ናይ ፈለማ በራሪት
ማኪና ሰሪሑ ናብ ዕዳጋ ከም ዘውረደ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ቢቢሲ ዝዘርገሖ
ዜና፡ እዛ ‘ሊበርቲ’(ሓርነት) ዝተሰምየት በራሪት ተሽከርካሪት፡ ኣብ ጽርግያ ከም
ማኪና ክትጓዓዝ እትኽእል ኮይና፡ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ከም ሄልኮፕተር ኣብ
ኣየር ንነዊሕ ርሕቀት ክትበርር ትኽእል መጓዓዝያ እያ። ሓያሎ ሃብታማት
ዓለም ነዛ ክልተ ሰባት ጥራይ ትጸውር በራሪት ማኪና ንምውናን፡ ምስቲ ትካል
ተወዓዒሎም ኣለዉ። እዛ ኣብ መሬት ክሳብ 160 ኪሎ-ሜተር ኣብ ሰዓት፤
ከምኡ ድማ ኣብ ኣየር ክሳብ 185 ኪሎ-ሜተር ኣብ ሰዓት ክትጓዓዝ ተኽእሎ
ዘለዋ በዓልቲ ሰለስተ እግሪ በራሪት መኪና፡ ዋጋኣ 399 ሽሕ ዶላር ምዃኑ እቲ
ኩባንያ ኣፍሊጡ። ግቡእ መዐቀኒታት ድሕነት ዘማለአት ምዃና’ውን ኣነጺሩ።
ነዛ ተሽከርካሪት ንምውናን፡ ኣብ ርእስ’ቲ ልሙድ መምርሒ ፍቓድ ማኪና፡ ናይ
በረራ ትምህርቲ ምክትታል ከምዘድሊ እቲ ትካል ይሕብር።

ዜጋታት ቱርኪ፡ ኣብ ዘካየድዎ
መስርሕ ምድማጽ ረፈረንደም፡ እታ ሃገር
ፕረዚደንታዊ ስርዓት ክትክተል ንዝጽውዕ
ውሳነ ደጊፎም።
ባይቶኣዊ ስርዓት ክትክተል ዝጸንሐት
ቱርኪ፡ ናብ ፕረዚደንታዊ ስርዓት ክትቅይር
ብመራሒ’ታ ሃገር ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን
ጻውዒት ክቐርብ ከምዝጸንሐ ይፍለጥ።
ብመሰረት ውጽኢት ረፈረንደም ቱርኪ፡
ካብ ጠቕላላ ኣድመጽቲ 51 ሚእታዊት
ንጻውዒት ፕረዚደንት ኤርዶጋን ክድግፉ
እንከለዉ፡ እቶም 49 ሚእታዊት ድማ
ነጺጎምዎ።
‘ህዝባዊ ሪፓብሊክ’ ዝተባህለ ተቓዋሚ
ሰልፊ ቱርኪ፡ ፕረዚደንት ኤርዶጋን ኣብ
ፖለቲካዊ ውሳነታት ናይታ ሃገር፡ ዝዓበየ
ሓይሊ ንምድላብ ይሰርሕ ምህላዉ
ብምኽሳስ፡ ኣብቲ ረፈረንደም ምድንጋራት
ከም እተኻየደን ካብ ጠቕላላ ድምጺ ድማ
እቲ 60 ሚእታዊት ዳግማይ ክቝጸር
ከምዝጸወዐን ተሓቢሩ።

ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ቱርኪ ኢስጣንቡል፡ ኣንካራን ኢዝሚርን
ንፕረዚደንታዊ ስርዓት ክቃወሙ
እንከለዉ፡ ዝሰፍሐ ገጠራዊ ክፋል’ታ ሃገር
ግን ንጻውዒት ጣይብ ኤርዶጋን ምድጋፉ
ተፈሊጡ።
ኣብ ከተማታት ቱርኪ፡ ንውጽኢት
ናይቲ ረፈረንደም ዝቃወሙ ብሓደ ሸነኽ፤
በቲ ውጽኢት ዝተሓጐሱ ድማ ብኻልእ

ሸነኽ፡ ኣብ ጐደናታት ወጺኦም ሰላማዊ
ሰልፊ የካይዱ ምህላዎም ምንጭታት ዜና
ሓቢሮም።
ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት
ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን፡ ፍሹል ፈተነ
ዕልዋ ድሕሪ ምክያዱ፡ እቲ ፕረዚደንት፡
ኣብ ቅዋም ጸጥታዊ ድሕነት ናይ’ታ
ሃገር ከሐይል ዝኽእል ምምሕያሽ ክግበር
ክጽውዕ’ዩ ጸኒሑ።

“ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ዓቕልና
ጸንቂቕና ኢና” ም/ፕረዚደንት ኣመሪካ
ኣብ ደቡብ ኮርያ ዑደት ዘካየድ ዘሎ
ምክትል ፕረዚደንት ኣመሪካ ማይክ ፐንስ፡
ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ዓቕላ ከም
ዝጸንቀቐት ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ።
ማይክ ፐንስ፡ ኣብቲ ንኽልቲአን
ኮርያታት ዝፈሊ ዶብ ኣብ ዝበጽሐሉ
እዋን፡ ሃገሩ ክትክተሎ ከምዝጸንሐት ዝገለጾ
- “ዘመነ ስትራተጅያዊ ዓቕሊ” ኣብቂዑ
ምህላዉ ገሊጹ። ዝስዕብ ስትራተጂ
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ እንታይ
ክኸውን ከምዝኽእል ግን ብንጹር ክሕብር
ኣይከኣለን።
ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ መራኽብ
ኲናት ኣዋፊራ ዘላ ኣመሪካ፡ ኣብ ልዕሊ
ሰሜን ኮርያ በይናዊ ስጉምቲ ክትወስድ
ከምእትኽእል ኣጠንቂቓ ምንባራ
ኣይርሳዕን።
ሰሜን ኮርያ ብወገና፡ ወራር ኣመሪካ
ንምምካት ሰራዊታ ኣብ ተጠንቀቕ
ከምዘሎ’ያ ትገልጽ።
ትማሊ ሰኑይ፡ ሓይልታት ኣመሪካን
ደቡብ ኮርያን ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ዝቐንዐ
ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከምዘካየዱ
ይፍለጥ።

ምክትል ፕረዚደንት ኣመሪካ፡ ሃገሩ ኣብ
ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ናይ ትዕግስቲ ስትራተጂ
ክትስዕብ’ኳ እንተጸንሐት፡ እታ ሃገር ፈተነ
ኑክሌርን ሚሳይላትን ክትገብር ምጽንሓ
ገሊጹ። ስለዚ ሃገሩ ዝተፈልየ ኣካዪዳ
ክትክተል ግድን ምዃኑ ድማ ኣረዲኡ።
እቲ ኣመሪካዊ በዓል ስልጣን፡ ምስ
ደቡብ ኮርያውያን መዘናታቱ ኣብ
ዝተራኸበሉ እዋን፡ ሃገሩ ኣብ ጎድኒ ደቡብ
ኮርያ ከምዘላ ዘረጋግጽ መግሊጺታት
ከምዘስመዐ ተፈሊጡ።
ኣቐዲሙ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ

ኣመሪካ ረክስ ቲለርሰን፡ ንሰሜን ኮርያ
ኣቐዲምካ ናይ ምጥቃዕ መደብ “ኣብ
ጠረጴዛ ኣሎ” ብምባል ሃገሩ ናይ ሓይሊ
ስጉምቲ ንምውሳድ ትሓስበሉ ከምዘላ
ዝሕብር መግለጺ ምሃቡ ይዝከር።
ሓሙሽተ ግዜ ፈተነ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር
ዘካየደት ሰሜን ኮርያ፡ ሕጂ’ውን ሻዱሻይ
ፈተነ ንምክያድ ትቀራረብ ምህላዋ
ይግለጽ። እታ ወናኒት ኑክሌርን ሚሳይልን
ዝኾነት ሃገር ካብ ኣመሪካ ንዝፍነወላ
ወራር ተሪር ግብረ-መልሲ ከምእትህበሉ’ያ
ተጠንቅቕ።

መክሲኮ - ብፖሊስ ክድለ ዝጸንሐ
ኣመሓዳሪ ተቐዪዱ
ኣብ መክሲኮ ናይ እትርከብ ዞባ
ኣመሓዳሪ ዝነበረ ሃቪየር ዱዋርተ፡ ብፖሊስ
ክድለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ጓቲማላ ከም
እተታሕዘ ቢቢሲ ሓቢሩ።
ኣብ ውዱብ ገበናትን ብልሽውናን ኢድ
ኣለካ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ዱዋርተ፡ ዝሓለፈ
ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብ ዓይኒ ፖሊስ ተሰዊሩ
ምጽንሑ ይግለጽ።
እቲ ጥርጡር፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ቨራክሩዝ
ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ካብ መንግስቲ 35
ሚልዮን ዶላር ከም ዝዘመተ’ዩ ዝኽሰስ።
እቲ ተደላዪ ጥርጡር፡ ብምትሕብባር
መርበብ ኣህጉራዊ ፖሊስ - ኢንተርፖል
ኣብ ኒካራጓ ክተሓዝ ከምዝኸኣለን ኣብ
ዝቐልጠፈ እዋን ናብ ፖሊስ መክሲኮ
ከምዝርከብን ተገሊጹ ኣሎ።
ፖሊስ መክሲኮ ኣብ መንበሪ ናይቲ
ተሰዊሩ ዝጸንሐ በዓል-ስልጣን-ነበር ኣብ
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ዘካየዶ ተፍትሽ፡ ክቡር ዝዋጋኡ ቅብኣታት
ክረክብ ምኽኣሉ ተፈሊጡ።
ኣብ ዞባ ቨረክሩዝ ዝሓለፈ ዓመት
10’ታት ሰባት ከምእተቐትሉን፡ እታ ዞባ
ካብተን ዘሰክፍ ጸጥታ ዘለወን ዞባታት
መክሲኮ ሓንቲ ኮይና ከምዝጸንሐትን

ይግለጽ።
ኣብ 2015 ኣብ መክሲኮ ምስ
ገበናውያን ጉጅለታት ኢድ ከምዘለዎ
ዝጥርጠርን፡ ብህይወት 46 ሰልጠንቲ
መማህራን ዝኽሰስን ኣመሓዳሪ ዞባ፡ ካብ
ሕጊ ከም እተሰወረ ይፍለጥ።

