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ባዮ-ኬሚካላዊ ኲናት

ዋንጫ ዓለም
ነቒዓ
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ኮሎኔል ሚካኤል
- ኣቦ መሃዝነትን
ተወፋይነትን

ሰሉስ

6ይ ሃገራዊ ፈስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ ብድምቀት ተዛዚሙ
“ክብርታትና መርሓና” ብዝብል
ቴማ ካብ 18 ክሳብ 20 ሓምለ ኣብ
ሳዋ ክካየድ ዝቐነየን ካብ ውሽጥን
ወጻእን ዝመጹ መንእሰያትን ወለድን
ዝተሳተፍዎን 6ይ ሃገራዊ ፈስቲቫል
መንእሰያት ኤርትራ፡ ንዕዉታት
ሽልማታት ብምዕዳል ብውዕዉዕ ስነስርዓት ተዛዚሙ።
ኣቦ-መንበር 6ይ ሃገራዊ ፈስቲቫል
መንእሰያት ኤርትራ መንእሰይ ኣዛዚ
በረኸትኣብ ኣብ ዘስመዖ መዛዘሚ
ቃል፡ ያታውን ዘመናውን ስፖርታዊ
ውድድራት፡ ቊሸት ያታ፡ ኤግዝቢሽን፡
ኲርናዕ ማሕበራት ገድሊ፡ ያታዊ
ቊንጅና፡ ኩርናዕ ሰማእታት፡ ምርኢት
ሰነዳዊ ፊልምታት፡ መኣዲ ስነ-ጥበብን
ካልእን መደባት፡ ንቴማ ናይቲ
ፈስቲቫል ብዘንጸባርቕ ጥበብን ሜላን
ከምእተሰናድአ ጠቒሱ፡ ዝተኻየዱ
ሰሚናራት፡ ኣስተምህሮታት፡ መደብ
ዋርሳን ዕላል መጋርያን’ውን፡ ኣብ
ታሪኽን መንነትን፡ ትምህርቲን ምህዞን፡
ሃገራዊ ንቕሓትን ሓላፍነት ምውሳድን
ዘተኰሩ ኮይኖም፡ ንክብርታትና ዘጒልሑ
ምንባሮም ኣብሪሁ።
መንእሰይ ኣዛዚ ኣብ መወዳእታ፡
ኣብ “ማእከል ትውፊት ክብርታትና
ዝኾነት ሳዋ፡ ምስቲ ዘነይት ክብርታትና
ዝለበሱ መንእሰያትን ዘይምኖ ቅንያት
ኣሕሊፍና ኣብ እንፋነወሉ፡ ንዝቕጽል
ጉዕዞና ዝኾነና ስንቂ ብምዕጣቕ’ዩ”

ብኣኽሊሉ ዘርእዝጊ
ድሕሪ ምባል፡ ንኹሎም ንድምቀት’ቲ
ሃገራዊ ምትእኽኻብ መንእሰያት
ክውን ንምግባር ዝጸዓቱን ዘበርከቱን
ኣመስጊኑ።
ኣብ’ቲ ብዝተፈላለየ ስነ-ጥበባዊ

ብምኽንያት 6ይ ሃገራዊ ፈስቲቫል
መንእሰያት ዝተዳለወ ናይ 8 ሚልዮን
ናቕፋ ፍሉይ ሎቶሪ፡ ንዕዉታት ተዋሂቡ
ብምኽንያት 6ይ ሃገራዊ ፈስቲቫል
መንእሰያት ኤርትራ ዝተዳለወ ናይ
8 ሚልዮን ናቕፋ ፍሉይ ሎቶሪ፡ ኣብ
ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣብ ዝተኻየደ
ስነ-ስርዓት ንዕዉታት ተዋሂቡ።
ኣካይዲ ስራሕ ትካል ራይሞክ
ሎቶሪ ኣቶ ክብሮም ገብረመድህን
ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ እቲ ፍሉይ
ሽልማት ዝወሃቦ ሎቶሪ፡ መቐጸልታ
ናይ’ቲ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ፈስቲቫል
መንእሰያት ክተኣታቶ ዝጸንሐ ሓድሽ
ነገራት ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡ ሎሚ
ዓመት ሓደ ናይ 5 ሚልዮን ናቕፋ፡
ሓንቲ ናይ 1 ሚልዮን፡ ኣርባዕተ
ድማ ነናይ ፍርቂ ሚልዮንን ዕጫታት
ከምዘዳለዉ ሓቢሩ።

ዕዉት ናይ 5 ሚልዮን ናቕፋ
ፍሉይ ሎቶሪ ዝኾነ ተቐማጢ ከተማ
ደቀምሓረ ኣቶ ኪዳነ ተወልደ፡ ሎቶሪ
ብዙሕ ቈሪጹ ከምዘይፈልጥን ብዛዕባ
5 ሚልዮን ናቕፋ ዕጫ ዘለዎ ራይሞክ
ሎቶሪ’ውን ከምዘይሰምዐን ብምብራህ፡
እዛ ዕውትቲ ሎተሪ ንቕድሚኡ
ዝገዝኣ ምንባራ ገሊጹ።
ዕዉት ናይ 1 ሚልዮን ካልኣይ
ዕጫ ተቐማጢ ከተማ ኣስመራ ኣቶ
የማነ ክፍለ ብግደኡ፡ ራይሞክ ሎቶሪ
ይበጽሕ’ዩ ዝብል እምነት ከምዘይነበሮ፡
ሕጂ ግን ብግብሪ ከምዘረጋገጸ
ብምጥቃስ፡
መረዳእታ
ህዝቢ
ንምስፋሕ እኹል ሓበሬታ ክዝርጋሕ
ኣዘኻኺሩ።

ምርኢት ዝደመቐ መዕጸዊ መደብ፡
ኣብ ውድድራት ያታዊ ኣልባሳትን
ቊንጅናን፡ መደረን ክትዕን፡ ሓፈሻዊ
ፍልጠት፡ ቊሸት ዞባታት፡ ዕላል
መጋርያ፡ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ካልእን

ብውልቅን ብዞባን ንዝተዓወቱ ሽልማት
ከምእተዓደለ፡ ልእኽቲ ኤሪና ሓቢራ።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፈስቲቫል
መንእሰያት፡ ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና
ከምኡ’ውን ካብ ሱዳን፡ ሪፓብሊክ ደቡብ

ሱዳን፡ ኬንያ፡ ዴንማርክ፡ ሽወደን፡ ስዑዲዓረብ፡ ቐጠር፡ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ፡
ካናዳ፡
ኣውስትራልያን
ካልኦት ሃገራትን ዝመጹ መንእሰያት
ተሳቲፎም።

ነበርቲ ሃይኮታ ንስድራ ስውኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሮም
ነበርቲ 12 ምምሕዳራት ከባቢ
ንኡስ ዞባ ሃይኮታ፡ ኣብ ከባቢኦም
ንዝርከቡ ስድራ ስዉኣት
ንምሕጋዝ ብዘውጽእዎ መደብ
142 ሽሕ ናቕፋ ከምዘበርከቱ፡
ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ
ኣመልኪቱ።
እቲ ዝተዋጽአ ገንዘብ ን71
ስድራ ስውኣት ከምዝመቓራሕ
ዝጠቐሰ’ቲ
ሓበሬታ፡
እቲ
ዝተወስደ ተበግሶ መቐጸልታ
ናይቲ ኣቐዲሞም ክገብርዎ
ዝጸንሑ ዓይነታውን ገንዘባውን
ሓገዛት ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ካብ ነበርቲ ሃይኮታ ኣቶ
ዓብደልቓድር ዓብደላን ኣቶ

ኣበድ ገብራይን ኣብ ዝሃብዎ
ቃል፡ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ዓቕሙ
ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ምግባሩ ኣብ
ልዕሊ ሰማእታቱ ዘለዎ ኣኽብሮት
ዝገልጽን ሓላፍነት ምጥዋር
ስድራ-ቤቶም ንመንግስቲ ጥራይ
ዝግደፍ ዕማም ከምዘይኮነ ዘነጽርን
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ዝገበርዎ
ሓገዝ ምስ ውዕሎ ሰማእታት
ከምዘይዳረግ ገሊጾም።
ኣመሓደርቲ
ምምሕዳራት
ከባቢ
ኣለቡ፡
ሓሸንኪትን
ብልቱብያይን
ብወገኖም፡
ነበርቲ ኣብ ማእከሎም ዝርከቡ
ስድራ ስውኣት ንምሕጋዝ
ኣብ እዋን ክረምቲ ብሕርሻዊ
ንጥፈታት፡ ኣብ ካልእ እዋን

ድማ ዝተፈላለዩ ጉልበታውን
ዓይነታውን ሓገዛት ብምብርካት
ከምዝተሓባበርዎም ብምግላጽ፡
ነቲ ሰናይ ተግባር ንምሕያል
ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ነበርቲ
ምምሕዳር ከባቢ ብሹኳ - ንኡስ
ዞባ ሻምብቆ፡ ኣብ ከባቢኦም
ንዘለዉ
13
ንስድራ-ቤት
ስውኣት ንምሕጋዝ 26 ሽሕ
ናቕፋ ከምዘወፈዩ፡ ካብቲ ቦታ
ዝበጽሓና ሓበሬታ ገሊጹ።
ሓገዝ ካብ ዝተገብረሎም
ስድራ ስውኣት ብግደኦም፡
ስለ’ቲ ብህዝብን መንግስትን
ዝግበረሎም
ዘሎ
ሓገዝ
ምስጋናኦም ገሊጾም።
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ሓዳስ ኤርትራ

ኣብ ፈስቲቫል መንእሰያት ዝቐረበ ስርሓት ምህዞን ሰንዓን ብበጻሕቲ ኣድናቖት ረኺቡ

ብኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ብመንእሰያት ዝቐረበ ንኣነባብራ
ሕብረተ-ሰብ
ዘማዕብል
ዘመናውነቱ ዝሓለወ ምህዞን
ሰንዓን፡ ምዕብልቲ ኤርትራ
ንምህናጽ ንዝግበር ጻዕሪ ዘቀላጥፍ
ኮይኑ ከምዝረኸብዎ፡ ነጋድያን
6ይ ፈስቲቫል መንእሰያት
ገሊጾም።
“መንእሰያትና ኣብ ዝተፈላለየ
ጽላታት ዝገብርዎ ዘለዉ ንምዕባለ
ሃገሮምን ህዝቦምን ዝድርኽ
ንጥፈታት፡ ብልክዕ ሕድሪ
ወሪሶም ከምዘለዉ ዘረጋግጽ’ዩ”
ዝበሉ እቶም በጻሕቲ፡ ኣብ
ምርኢት ምህዞን ሰንዓን ዝቐረቡ

ፍርያት፡
ልዑል
ክእለትን
ብልሕን ዝፈሰሰሎም ኮይኖም
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ሓጺር እዋን ክውን ከምዝገብሩ
ዘነጽር ምዃኑ ኣብሪሆም።
ልዑል ጥበብን ፍልጠትን
ዝፈሰሶ ፍርያት ሰንዓን ምህዞን
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ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284
ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ነብያት ጸጋይ
ሳምራዊት መለስ

ዮሃንስ ሃይለ
ምስጋና ተዓገስ

ኮኾብ ገብረየሱስን ኣድያም
ዕቚቡን፡ ምህዞን ሰንዓን ንዓቕሚ
መንእሰያት ዝፍትሽን ዘማዕብልን

ብምዃኑ፡ ኣብ ግቡእ መፈጸምትኡ
ንኽበጽሕን ኣብ ኣገልግሎት
ንኽውዕልን፡ ዝምልከቶ ኣካል

ልዑል
ቈላሕታ
ክገብረሉ
ተላብየን።
“ፍርያት
ምህዞን
ሰንዓን
ብዕድመ
ኣዝዮም
ንኣሽቱ
ብዝኾኑ ወለዶ ዝቐረበ ብምዃኑ፡
መጻኢ መንእሰያትና ብሩህ
ምዃኑ የርእየካ” ዝበለ ሌተናል
ኮሎኔል ዮውሃንስ እምባየ፡ ሎሚ
ዓመት ንዝቐረበ ትሕዝቶ ምህዞን
ሰንዓን ብሓፈሻ፡ ኣብ ምርምር፡
ኮምፕዩተራዊ
መሳርሒታትን
ከበድቲ ማሽነሪታትን ንዝተዓዘቦ
ድማ ብፍላይ ዘለዎ ኣድናቖት
ገሊጹ።
ኣደ-መንበር ኮሚተ ምህዞን
ሰንዓን
መንእሰይ
ያስሚን
ተስፋልደት ብወገና፡ ደረጃ
ምዕባለ ምህዞን ሰንዓን፡ ውጽኢት
ናይቲ መንግስቲ ኣብ ጽላት
ትምህርቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ
ከምዝኾነ ብምሕባር፡ ሎሚ
ዓመት ኣብ ዓውዲ ኮምፕዩተር፡
ኤለክትሮኒክስን ማሽነሪን ዘዕግብ
ፍርያት
ከምዝቐረበን
ካብ
ተዓዘብቲ ጽቡቕ መልሰ-ግብሪ
ከምዝረኸበን ሓቢራ።

ዞባ ደቡብ፡ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ድልየት ዓማዊል
ንምምላእ ጻዕርታተን ከሐይላ መዘኻኸሪ ቀሪቡ
ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት፡
ድልየትን ጠለብን ዓማዊል ንምምላእ፡
ኣብ ኣተሓሕዛ ሰራሕተኛታት፡
ምድላው ቀረብን ጽፈት ትካላቶምን
ወፍሪ ክገብሩ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ
መንደፈራ ንወነንትን ሰራሕተኛታትን
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ
ዝተዋህበ ስልጠና መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
እቲ ስልጠና፡ ኣብ ምሕደራ
ትካላትን ምስሳይ መግብን መስተን
ዘተኰረ ኮይኑ፡ ወነንቲ ትካላትን
ኣስራሕትን ኣታዊታቶም ብመንጽር
ንዓማዊሎም ዝገብርዎ ኣቀባብላን
ምቕሉልነትን ከምዝውሰን ተገንዚቦም፡
ሰራሕተኛታቶም መሰረታዊ ክእለትን
ብቕዓትን ክህልዎም ክጽዕሩን ጽቡቕ
ናይ ስራሕ ሃዋሁው ክፈጥሩን
ከምዘለዎም ተገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ፍቓድ ስራሕን
ኢንስፐክሽንን ዞባ ደቡብ ኣቶ
ዮውሃንስ ኣስጎዶም ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
እቲ ስልጠና ኣካል ናይ’ቲ ብሚኒስትሪ
ቱሪዝም ዝወሃብ ስልጠና ኮይኑ፡
ዓቕሚ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን
ዝህብኦ ኣገልግሎትን ክብ ንምባል
ዝዓለመ ከምዝኾነን ሓቢሩ።
ኣባል ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚሰብ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኣቶ ኣብርሃም
ተወልደ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ስራሕ
ወሃብቲ ኣገልግሎት ምስ ብዙሕ
ሰብን ሓደስቲ በጻሕትን ዘራኽብ
ከምዝኾነ ጠቒሱ፡ ኣብ’ቲ ንጥፈት
ዝተዋፈረ ዘበለ ኩሉ፡ ምስሊ ሃገሩን
ክብርታት ሕብረተሰቡን ኣብ
ምንጽብራቕ ጻዕርታቱ ከሐይል

ከምዝግባእ ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡ ነቲ
ብተመኲሮ ጥራይ ዝነጥፉሉ ዝነበሩ
ስራሕ ከማዕብልዎ ዝሕግዞም ሓበሬታን

መረዳእታን ከምዝደለቡ ብምብራህ፡
ንጥፈታት ስርሖም ንምዕባይ ዘድልዮም
ነገራት ኣብ ምምላእ፡ ሚኒስትሪ ቱሪዝም
ክደጋገፎም ተላብዮም።

ዞባ ዓንሰባ፡ ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ 37
ተመሃሮ 11 ክፍሊ ሽልማት ‘ሻሎት’
ተዓዲሎም
ኣብ መላእ ዞባ ዓንሰባ ተዘርጊሐን
ኣብ ዘለዋ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ዐመተ-ትምህርቲ
2013/2014 ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ
9 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከብኦም 37
ተመሃሮ 11 ክፍሊ፡ ሽልማት ‘ሻሎት’
ተዓዲሎም።
ኣብቲ ናይ ምዕዳል ስነ-ስርዓት፡
እቲ ንመበል 8ይ ግዜኡ ንብሉጻት
ተመሃሮ ዝተዋህበ ሽልማት ሻሎት፡
መርኣያ ምዕሩይ ዝርግሐ ኣብያተትምህርቲን ልዑል ተሳታፍነት ህዝቢ
ኣብ ትምህርትን ዘጒልሕ ምዃኑ
ተገሊጹ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሓጎስ ኣድሓና ኣብ
ዘስመዖ ቃል፡ ሽልማት ‘ሻሎት’
ንመንፈዓት ተመሃሮ ተፈላጥነት
ንምሃብን
ንዝበረኸ
ውጽኢት
ንምትብባዕን
ብዝብል
ዕላማ
ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ትምህርቲን
ሃማመተኤን
ዝካየድ
ምዃኑ
ኣብሪሁ።
ፍልጠትን
ክእለትን
ዝውንን፡
ከምኡ’ውን ብናይ ስራሕ ዲስፕሊንን
ክብርታት ሕብረተሰቡን ዝልለ ብቑዕ

መንእሰይ ምፍራይ፡ ሓደ ካብ
ዕላማታት ማሕበር ምዃኑ ዝገለጸት
ሓላፊት ሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ
መንእሰይ ሰላም ተስፋማርያም፡
ተሸለምቲ ‘ሻሎት’ ሒዘሞ ዘለዉ
ትልሚ ብዝግባእ ኣብ መዕለቢኡ
ከብጽሕዎ ኣዘኻኺራ።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓብዲላሂ
ኣልኣሚን ብወገኑ፡ መንእሰይ ዓንዲሕቘ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ
ዳግመ-ህንጻ ሃገር ዝምዝገብ ዘሎ
ዓወታት ብፍልጠትን ትምህርቲን
ክቕልሶ ብምልባው፡ ትምህርቲ ዶብ
ስለዘይብሉ፡ ብቐጻሊ ጻዕሪ ከማዕብልዎ
ጸዊዑ።
ተሸለምቲ ብወገኖም፡ ሽልማት
‘ሻሎት’ ረዚን ሓላፍነት ዘሰክምን
ንሞራል ወለድን መምህራንን ክብ
ዘብልን ብምዃኑ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ
ንዝለዓለ ዓወት ምምዕዳዎም፡ ነብሶም
ንምምዛንን መጻኢኦም ንምምእዛንን
ከምዝሕግዞም ብምሕባር፡ ዝግበረሎም
ምትብባዕ ንተመሃሮ ተስፋ ዝህብን ኣብ
ውድድር ዘእቱን ብምዃኑ፡ ልዑል
ግምት ከምዝህብዎ ሓቢሮም።
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ሓዳስ ኤርትራ

ውድብ ኣይሲል - ኪኖ ምቕያር ስም

ኢንጂ. ርስቶም በረኸት

እቲ ብኣይሲስ ወይ ድማ ኣይሲል
(ISIS/ISIL) እናተጸውዐ፡ ኣብ
ሶርያን ዒራቕን እስላማዊ ንግስነት
ንምምስራት ዝንቀሳቐስ ዘሎ፡

ዝዋቓዕ ሓበሬታ’ኳ እንተዀነ፡
ትሕዝቶኡን ጽልዋኡን ግን ልዕሊ
ኩሉ ኣገዳሲ’ዩ። እቲ መልእኽቲ
ቪድዮ ንኹሎም ምእመናን እስልምና

ብኣመሪካ እናተሓብሓበ ከምዝሰወደ
ዝንገረሉ ግብረሽበራዊ ዕጡቕ ሓይሊ፡
ካብ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ጀሚሩ፡
ስሙ ናብ ኣይኤስ (IS) ማለት “ሃገረ
እስላም” - ከምዝቐየሮ ከምዝሓበረ
ይፍለጥ። እቲ ኣብ ሞሱል (ዒራቕ)
ኣብ ዝርከብ መስጊድ ከምዝተቐርጸ
ዝንገረሉ ብተንቀሳቓሲ ስእሊ
ዝተደገፈ ሓበሬታ፡ ብ4 ሓምለ’ዩ
ኣብ ገጻት ምስቲ ዕጡቕ ሓይሊ
ቅርበት ዘለወን መርበባት ሓበሬታ
ተዘርጊሑ። መራሒ ናይቲ ሓይሊ
ኣቡ ባክር ኣል-ባቕዳዲ ድማ ሰዓብቱ
ደገፎም ከዕዝዙ ጸዊዑ። ብመሰረት
ኣፈኛ ናይቲ ሓይሊ፡ ኣቡ መሓመድ
ኣል-ኣዳናኒ፡ እቲ ኣዋጅ ምምስራት
ስልጣነ እስላም ዝሓዘ መልእኽቲ፡
ባይቶ ‘ሹራ’ ናይቲ ግብረሽበራዊ
ጉጀለ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ብዝተገብረ
ስምምዕ ዝተበጽሐ’ዩ። ሚኒስተር
ውሽጣዊ ጉዳያት ዒራቕ ከምዝገልጾ
ግና፡ እቲ ተዘርጊሑ ዝበሃል ዘሎ
መልእኽቲ ቪድዮ ዝተተምየነ
ምዃኑ’ዩ ዘብርህ። ኣል-ባቕዳዲ
ድሕሪ’ቲ ዘጋጠሞ መውጋእቲ ናብ
ሶርያ ከምዝሃደመ’ውን ይጠቅስ።
ኣመሪካ ብወገና ብዛዕባ’ቲ ዝተፈነወ
ሓበሬታ ኣመልኪታ፡ ብዛዕባ መንነት
ናይቲ ነቲ ስብከት ዘመሓላለፈ ዜጋ
ከምዘይትጠራጠር’ያ ትሕብር። ነቲ
ኣዋጅ ዘመሓላለፈ ኣል-ባቕዳዲ
ክኸውን ከምዝኽእል ከኣ ትኣምን።
ኣብቲ መስጊድ ኔርና ምስ ዝበሉ
ዜጋታት ዝተገብረ ቃለ-መሕትት’ውን
ነዚ ዘራጉድ ኰይኑ’ዩ ጸኒሑ።
በዚ ኰይኑ በቲ ኣብ ነንሕድሕዱ

ናብዚ ሃገረ እስላም (Islamic State)
ዝበሃል ዘሎ ቦታ ክኣትዉ’ዩ ዝጽውዕ።
ኣል-ባቕዳዲ ኣብ መልእኽቱ (ንሱ
እንተዀይኑ) ኣላህ (ኣምላኽ) ‘ካሊፍ’
ንክኸውን ከምዝሓረዮ ብምግላጽ፡
እቲ ንሱ ዝመርሖ ስልጣነ ድማ
ንኹሎም እስላም ክከላኸለሎምን
ክሕግዞምን ምዃኑ ይዛረብ። ቻርሊ
ኮፐር ዝተባህለ ተመራማሪ ግን
“ኣል-ባቕዳዲ ንገዛእ ርእሱ ‘ካሊፍ’
ናይቲ ክምስርቶ ዝሓስብ ስልጣነ
ምሽያሙ ኣካራኻሪ’ዩ” ይብል።
ንጋዜጣ ‘ኢንዲፐንደንት’ ኣብ ዝሃቦ
ሓበሬታ ድማ፡ ክሳዕ ሕጂ ካብ ጉጅለ
ምእመናን ኣህመዲያ ወጻኢ ‘ካሊፍ’
ክኸውን ዝበቕዐ ከምዘየለ የረድእ።
ተንተንቲ ናይቲ ከባቢ ይገልጹዎ
ከምዘለዉ ግና፡ እቲ ስብከትን ምቕያር
ስምን ኰነ ኢልካ ሰዓብቲ ንምኽሳብ
ዝተዳለወ ደኣ’ምበር እቲ ዕጡቕ
ሓይሊ፡ ከምቲ ዝበሎ ንእስልምና
ዝውክል ከምዘይኰነ’ዮም ዝዛረቡ።
ኣብ ኣመንቲ እስልምና ሺዓ ዘውርዶ
ዘሎ ኣሰቃቒ ግፍዒ ንባዕሉ ምስክር
ምዃኑ ድማ የብርሁ። ስሙ ክቕይር
ዝተገደደሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ ሚዛን
ናይቲ ኣብ ባይታ ዘጋጥሞ ዘሎ
ተቓውሞ ንምቕያር ምዃኑ የረድኡ።
‘IS’ ካብ ዕጡቕ ግብረሽበራዊ ሓይሊ
ኣል-ቃዒዳ ደገፍ ኣይጸንሖን።
ብዙሓት ተቓወምቲ ጉጅለታት ሶርያ
እንተዀኑ’ውን ኣይድግፉዎን’ዮም።
እዚ ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርጋሑ ግና፡
ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ(ማቕረብ)
ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ኣል-ቃዒዳ ደገፉ
ነቲ ስልጣነ ገሊጹ ኣሎ። ካልኦት

ብዙሓት ጨናፍር ኣል-ቃዒዳ ግን
ተቓውሞኦም’ዮም ዝገልጹ ዘለዉ።
‘ኣል-ናስራ’ን ‘ሳላፊስት’ን ዝተባህሉ
ጉጅለታት ኣል-ቃዒዳ ነቲ “እስላማዊ
ስልጣነ” ዝበሃል ዘሎ ኣይተቐበሉዎን።
መንፈሳዊ መራሒ ኣል-ቃዒዳ
ኣቡ መሓመድ ኣል-ማቕዲሲ ነቲ
ንግስነት፡ ንእስልምናን ሸሪዓን ዝጻረር
ምዃኑ ብምግላጽ “ፍሩስን ትርጉም
ዘይብሉን” ክብል ገሊጹዎ። ኣብ
ጆርዳንን ማእከላይ ኤስያን ዝርከቡ
እስላማውያን ጉጅለታት’ውን፡ ነዚ
ጻውዒት ነጺጎሞ’ዮም። ኣብ መንፈሳዊ

ትምህርቲ ግኑን ስም ዘለዎ ምሁር
ዮሱፍ ኣል-ቃራዳዊ ብወገኑ፡ ጠለባት
ናይቲ ንግስነት ንሕጊ ሸሪዓ ዝጻረር
ምዃኑ’ዩ ዘረድእ።
ኣብዚ እዋን መዛረቢ ኰይኑ ዘሎ፡
እቲ እስላማዊ ንግስነት ንምምስራት
ዝወጸ ወግዓዊ መግለጺ ኣብቲ ኣብ
ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘለዎ ጽልዋ’ዩ።
‘IS’ ኣኽረርቲ ግብረሽበራውያን
ናብ ዓንኬሉ ከእቱ’ኳ እንተጸንሐ፡

ጂሃድ ምትእኽኻባትን ይንጽሎም’ዩ።
ሱፊ፡ ሺዓ፡ ሳላፊ ዝበሃሉ እምነታት
ምእመናንን ካልኦትን ብIS ከም
መናፍቓን (heretics) ስለዝሕሰቡ
ተቐባልነት
የብሎምን።
በዚ
ድማ ንሳቶም’ውን ኣንጻሩ ደው
ዝበሉ’ዮም።
መራሒ ናይቲ ዕጡቕ ሓይሊ
ብምኽንያት ጾመ ሮመዳን ኣብ
ዝሰብከሉ ዝነበረ እዋን፡ ኣብ ኢዱ
ኣሲሩዋ ዝነበረ ኣዝያ ክብርቲ ሰዓት
ምስቲ ትሕዝቶ ናይቲ ስብከት
ዘይትዛመድ ብምዃና መዛረቢ
ማዕከናት ዜና ኰይኑ’ዩ። ንሱ ንሰዓብቱ
“ኩልና ማዕረ ኢና፡ ኣነ መራሒኹም
እኹን ደኣ’ምበር ካባኹም ዝበልጽ
ኣይኰንኩን፣ ኣብ ቅኑዕ መንገዲ
እንተለኹ ሓግዙኒ፡ ኣብ ጌጋ መንገዲ
እንተለኹ ድማ ምዓዱንን ምለሱንን።
ንኣምላኽ ክሳብ ዝተኣዘዝኩ ከኣ
ተኣዘዙኒ” ክብል’ዩ ተሰሚዑ። እዚ
እናበለ ድማ ኣብ ኢዱ ዋጋ 6,500
ዶላር ሰዓት ኣሲሩ ነይሩ። በዚ ድማ
እቲ መራሒ ብዙሕ ዘለፋን ወቐሳን
ክወርዶ ቀንዩ።
ብተዳጋጋሚ ክግለጽ ከምዝጸንሐ፡ IS
ኣብዚ ሕጂ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃ
ንኽበጽሕን ብዓቕሚ ንኽድልድልን
ኣመሪካ ብቐጥታ ይኹን ብተዛዋዋሪ
ዓቢ ኣበርክቶ ነይሩዋ’ዩ። ንዕጡቓት
ተቓወምቲ መንግስቲ ባሻር ኣል-ኣሳድ
ክትምጥዎ ዝጸንሐት ኣጽዋር ገለ
ክፋሉ ኣብ ኢድ’ዚ ኣኽራሪ ጉጅለ’ያ
ከምዝኣቱ ክትገብር ጸኒሓ። ኣብ እዋኑ
ንጻውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ጸማም
እዝኒ ከም ዝሃበት እትውቀስ ኣመሪካ
ሕጂ IS ክምንጒድ ምስ ተዓዘበት
ንዓኣ’ውን ዓቢ ስግኣት ምዃኑ’ያ
ተኣሚና። ንምቅላሱ ከኣ ሸበድበድ
ትብል ኣላ።

ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ። ንኩነታት ሶርያ
ማሕበረሰብ ዓለም ዓይኑ ዓሚቱ
እንተተዓዚቡዎ ድማ ተቓለስትን
መራሕትን FSA ምስ IS ክጽንበሩ
ምዃኖም የጠንቅቕ።
ዝበዝሐ ሓይሉ ናብ ዒራቕ ኣኽቲቱ
ዝቃለስ ዘሎ IS፡ ንመንግስቲ ዒራቕን
ኣመሪካን በዳሂ ኩይኑ’ሎ። ዒራቕ
ንገስጋስ ናይቲ ዕጡቕ ንምግታእ
ኣጽዋር ኣብ ምሽማት ተዋፊራ
ትርከብ። በዚ ድማ ካብ ኣመሪካ
F-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኲናት
ንምዕዳግ ተወዓዒላ ኣላ። ብልዕሊ
500 ሚልዮን ዶላር ድማ ካብ
ቤላሩስ ነፈርቲ ንምዕዳግ ትዳሎ።
ኢራን ትርከበን ካልኦት ሃገራት’ውን
ንመንግስቲ ዒራቕ ንምድጋፍ ትጽቢት
ይግበረለን። IS ኣብ ዒራቕ ብዝሰለቦ
ኣጽዋር ተሓጊዙ ኣብ ምብራቓዊ
ሶርያ’ውን ይዕወት ከምዘሎ’ዩ ዝግለጽ።
በዚ ድማ ምስ መንግስቲ ይኹን ምስ
IS ዘይወገኑ ተቓወምቲ ወገናት ሶርያ፡
ህላውነቶም እናደኸመን እናተጨበጡን
ይኸዱ ኣለዉ። እዚ ከኣ ፖሊሲ ናይተን
ኣብቲ ዞባ ንባሻር ኣል-ኣሳድ ንምዕላው
ክሰርሓ ዝጸንሓ ሃገራት - ኣመሪካ፡
ብሪጣንያ፡ ሱዕዲ ዓረብ፡ ቱርኪ - ካብ
ጥቕሚ ወጻኢ ከምዝዀነ ዘረጋግጽ
ጭብጢ ምዃኑ ይገልጹ።
ፕሮፌሰር ፔተር ኒዩማን ዝተባህለ ምሁር
ኣብ ኣህጉራዊ ማእከል መጽናዕቲ
ኣኽራርነት፡ ጽልዋን ኣገዳስነትን
ናይቲ ብIS ዝወጸ መግለጺ ኣቃሊልካ
ክርአ ከምዘይብሉ’ዩ ዝገልጽ። “ኣብ
ልዕሊ ምዕራብ ዝተኣወጀ ኲናት
ጥራይ ኣይኰነን፡ ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ
ኣል-ቃዒዳ ዝተኣወጀ ኲናት’ዩ።”
ከኣ ይብል። ንሱ ብምቕጻል “ናይ
መወዳእታ ዕላማ ናይ ሓደ ጂሃዳዊ፡
ንግስነት እስላም ምምስራት’ዩ። እዚ

ብመንጽር’ቲ ዝገብሮ ዘሎ እከይ
ተግባራት ሓይሊ ሰብ፡ ሓይሊ ገንዘብን
መሳለጥያን ትርጉም ከምዘይብሉ’ዮም
ዘረድኡ ምስቲ ኩነታት ቅርበት
ዘለዎም ወገናት። እዚ ዕጡቕ ሓይሊ፡
እቲ እንኮ ቅኑዕ እምነት - እስልምና
ሱና ጥራይ ምዃኑ ስለዝኣምን
ንኻልኦት እምነታት እስልምናን ናይ

ኣፈኛ ናይቲ ኣብ ሶርያ ኣንጻር ባሻር
ኣል-ኣሳድ ዝንቀሳቐስ ዘሎ FSA(ናጻ
ሰራዊት ሶርያ) ዝተሰምየ ዕጡቕ
ሓይሊ፡ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ IS
ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ትሽዓተ
ከተማታት ዝተቘጻጸረሉ ቀንዲ
ምኽንያት፡ ምዕራባውያን ኣውራ ድማ
ኣመሪካ ኣብ ምድጋፉ ስለዘይተዓወታ

ድማ ዕላማ ናይ ኣል-ቃዒዳ’ዩ፣ IS
ካብ ዝዀነ ካልእ ሓይሊ ንላዕሊ ነዚ
ዕላማ ዝቐረቦ ይመስል። እዚ ከኣ
ዕርበት ኣልቃዒዳ’ዩ” ይብል እሞ፡
ህላወ ኣልቃዒዳ፡ ንIS ኣብ ዝገብሮ
ተቓውሞ ከምዝምርኰስ ይገልጽ። በዚ
መንገዲ ከኣ ኩሎም ወገናት ኣንጻር
IS ንኽስለፉ ይጽውዕ።
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ሓዳስ ኤርትራ

ምኹስኳስ ርእሰ ምርኮሳ ቈልዑ

ዝኸበርካ መምህር፡
ቀመይ ቀኒኻ? ስድራኻኸ ከመይ
ኣለዉ? እቲ ብዛዕባኡ ዝጸሓፍካለይ ወድኻ
ከመይ ኣሎ? ሕጂውን ጽቡቕዶ የንብብ
ኣሎ? ንሓብተይ ክቕይራ ከም ዝኽእል
ክሳብ ክንደይ ከም ዝጸለወንን ጸዓት ከም
ዘሕደረለይን ክሓብኣልካ ኣይደልይን እየ።
እቲ ንሱ ዝሓልፎ መስርሕ ንትምህርቲ
ይኾነኒ’ዩ እሞ ብዛዕባኡ ኣስፍሕ ኣቢልካ
ጸሓፈለይ ኢኻ።

ዝኸበርካ መምህር፡
ንሓብተይ ክሕግዛ ጀሚረስ ዘተባብዕ ፍረ
ክረኽበሉ ጀሚረ ኣለኹ። በዚ ኣጋጣሚ
ከኣ ስለቲ ዝሃብካኒ ምኽሪ ኣመስግነካ።
ይኹንምበር፡ ንዓኣ ክሕግዝ ብዙሕ ግዜ
አጥፍእ ኣለኹ። ከምቲ እትፈልጦ ኣነውን
ንገዛእ ርእሰይ ተማሃሪት ስለ ዝኾንኩ እዚ
ንዓይ ንትምህርተይ እውን ከይጸልወኒ
እሰግእ ኣለኹ። ክገርመካ፡ እቲ እትሓተኒ
ሕቶታት ቀሊል እዩ። ባዕላ እውን ክትገብሮ
እትኽእል ነገር እዩ። ጸገማ እቲ እትደልዮ
ሓበሬታ ኣበይ ትረኽቦ ዘይምፍላጣ
ጥራይ እዩ። እቲ ሕጂ ክሓቶ ደልየ ዘለኹ
ከኣ፡ ቆልዑ ባዕላቶም ሓበሬታ ክምእርሩ
ይኽእሉ ድዮም? ዝብል እዩ። ብኻልእ
ኣበሃህላ፡ ቆልዑ ሓበሬታ ክምእርሩ፡
ሓበሬታ ምምእራር ክምሃሩ ይኽእሉ
ድዮም? ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶ እያ እሞ
ኣስፍሕ ኣቢልካ ክትጽሕፈለይ እትስፎ።
ሰላም ቀኒ። የቐንየለይ ከኣ።
ደሊና
ዝኸበርኪ ደሊና፡
ከመይ ቀኒኺ? ኣነ ምስ ስድራይ ጽቡቕ
ኣለኹ። እቲ ብዛዕባኡ ዝጸሓፍኩልኪ
ወደይ ከኣ ጽቡቕ ኣሎ። ናባኺ ደብዳበ
ከም ዝጽሕፍ ይፈልጡ እዮም እሞ ሰላም
ይብሉኺ ኣለዉ። ኩሉ ጊዜ፡ ‘ድሌት፡ እታ
ዝሰደድካላ መጽሓፍ ወዲኣታዶ? ካልእ
ክንሰደላሲ ኣበይ በጺሓ?’ ኢሎም ይሓቱኒ
እዮም። ዝሓለፈ ሰሙን ነታ ዝጸሓፍኩልኪ
ደብዳበ ክልእከልኪ ናብ ቤት ጶስጣ ከም
ዝኸድኩ ምስ ፈለጡ፡ ‘ድሕሪ ሕጂ
ክትጽሕፍ ከለኻ፡ ንድሌት ሰላም ክንብላ
ምእንቲ ኣብቲ ጫፍ ደብዳበ ንእሽቶ ቦታ
ግደፈልና ኢሎምኒ።’ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ
ካብ ናተይ ፍልይ ዝበለ ናይ ኢድ ጽሑፍ
እንተ ኣጋጠመኪ ካብ ደቀይ ናብ ድሌት
ዝቐንዐ መልእኽቲ ምዃኑ ከይትርስዒ።
ሕጂ ናብቲ ዝሓተትክኒ ሕቶ ክኣቱ።
ቈልዑ ሓበሬታ ክምእርሩ ይኽእሉዶ?
ይኽእሉ እወ። ቈልዑ ሓበሬታ ምምእራር
ክማሃሩ ይኽእሉዶ? ከመይ ደኣ፡ ይኽእሉን
ፈረቓን።
ቈልዑ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ዓበይቲ
ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ዝኽእሉ መደነቕ
ፍጥረት እዮም። ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ፡ ‘ዩ
ካንት ቲች ኣን ኦልድ ዶግ ኒው ትሪክስ’
ዝብል ምስላ ኣሎ። ‘ንኣረጊት ሓድሽ
ነገራት ክትምህሮ ኣይትኽእልን ኢኻ’
ከም ማለት እዩ። ‘ዩ ካንት ቲች ቺልድረን
ኒው ትሪክስ’ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ።

ቈልዑ ከምዚ ኢልካ ክትምስለሎም ዕድል
ኣይህቡኻን እዮም። ብፍጹም።
‘ቲችን ግራንድማዘር ሃው ቱ ሳክ ኣን ኤግ’
ዝብል ካልእ ዘረባ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ኣሎ።
እዚ ክልተ ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ንትምህርትን
ተሞክሮን ዝምልከት ካልእ ምስላታት ኣብ
ቋንቋ እንግሊዝ ኣሎ። እዚ ከኣ ብምኽንያት
እቲ ትምህርቲ ኣብ ባህሎም ብምጽንሑ’ዩ
ክኸውን ዝኽእል። ሓደ ህዝቢ ብምስላኡ
ይፍለጥ እዩ እሞ ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ
ከም ዝሰጎሙ እዚ መርኣያ’ዩ። ከምዚ፡
‘ሸውዓተ ዓመት ከይማሃሩስ ሰብዓ ዓመት
ይድንቁሩ’ እንብሎ ማለት እዩ። እዛ ዘረባ
እዚኣ ግን ምስ ዘበናዊ ትምህርቲ ትኸይድ
ኮይና ኣይተሰማዓትንን።
ትርጉም እዛ ዘረባ ‘ኣቦኻ፡ ኣደኻ፡ ዓባይካ፡
ኣቦሓጎኻ ካባኻ ንላዕሊ ስለ ዝፈልጡ እቲ
ዝፈልጥዎ ክትምህሮም ኣይትፈትን ኢኻ’
እዩ። ተበግሶ፡ ሓርኮትኮትን ኣበርክቶን
ንኣሽቱን መንእሰያትን ዘከሻምሽ ከኣ እዩ።
ኣብ ገለ ግዜ ከኣ ክንዮ እቶም ዝወለዱናን
ታተ ኣቢሎም ዘዕበዩናን ክንከይድ ከም
እንኽእል ክኽሕድ ዝፍትን ምስላ እዩ።
ወላድኻ ኣኽብር፡ ሓደ ካብቲ ኣጽኒዐ
ዝኣምነሉ መትከል እዩ። ወለዲ የምህሩ፡
ኣብ ዝብጻሕ የብጽሑ፡ ሓዳር የውጽኡን
የትክሉን ድማ። ሰንከልከል ክትብል ከለኻ
ኣብ ጎንኻ ኣለዉ። ኣብ ግዜ ሓጎስካ ከኣ
ምሳኻ ይሕጎሱ። ኮታ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኻ
እዮም።

ይኹንምበር፡ እቲ ዝግብኦም ጥራይ
ክወስዱ ኣለዎም። ናይቲ ቈልዓ ህይወት
ክብሕቱ የብሎምን ዝብል ጽኑዕ እምነት
ከኣ ኣለኒ። እቲ ቈልዓ ምእንቲ ክፈልጥ
ክጋገ ዕድል ክህብዎ ኣለዎም ከኣ እብል።
ወሊዱካ ማለት ኩሉ ነገራትካ ይብሓቶ
ክብሃል ኣይግባእን።
እንግሊዛዊ ኒኪ ትዝክርዮዶ? ወይስ እቲ
ናብ ባጽዕ ዝሰደድናዮ ኤርትራዊ ተኽላይ?
ተኽላይ ኩሉ ውሳነኡ ካብ ወለዱ ጥራይ
ዝጽበ እንተ ኾይኑ መዓስ እዩ ሰብኣይ
ክኸውን? ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ፡ ጠላዕን
ገንዘብን ናይ ገዛእ ርእሱ ርእይቶ መዓስ
የጥሪ? ሰብ ክጋገ መሰሉ’ዩ። ክጋገ መሰል

ዘይብሉ እንተ ኾይኑ፡ እኹል ሰብ ክኸውን
ከኣ መሰል የብሉን። ክውሃቦ እውን
ኣይግባእን። ኣይክእልን ድማ እዩ። እቲ
ውሩይ ተዋዛዪ ኦስካር ዋይልድ ከም ዝብሎ፡
“ተሞክሮ፡ ሰብ ንጌጋታቱ ዝህቦ ካልእ ስም’ዩ”
ኢሉ ብድኽመት ሰባት ይጨርቕ። ከምዚ
ኦስካር ዋይልድ ዝብሎ ጉድለትና ተሞክሮ
ንበሎ ወይስ ካልእ ስም ንሃቦ ትምህርቲ
ኣቕሲሙና ምሕላፉ ዘይተርፍ እዩ። ንሱ
እዩ ከኣ እኹል ሰብ ዝገብረና።
ውሉድ ንወለዶም ብዙሕ ክምህርዎም
ይኽእሉ እዮም። ኣብ ግብሪ እንርእዮ ስለ
ዝኾነ ከኣ ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን። ከምዚ
ምባለይ ከኣ ምስ ኣኽብሮት ንወለዲ ምንፋግ
ከይትቖጽርለይ እናተሰከፍኩ’የ ዝጽሕፈልኪ
ዘለኹ።
ንኣብነት፡ ሓንቲ ስድራ ካብ ሃገራ ወጺኣ
ናብ ካልእ ሃገር ምስ እትግዕዝ፡ እሞ ድማ
ዝኾነ ኣባል ስድራቤት ቋንቋ እታ ሓዳስ
ሃገር ዘይፈልጥዎ ምስ ዝኾኑ እቶም ቈልዑ
ኣብ ህይወት እታ ስድራ ቀንዲ ተዋሳእቲ
እዮም። እቶም ቈልዑ ንኣቦኦምን ኣደኦምን
ይትርጉምሎም ምስ ካልኦት ስድራቤታት
ርክብ ይፈጥሩሎምን። ካብዚ ሓሊፉ እውን
ምስ መማህራን ፖሊስን፡ ዳኛን ደላላን
ዘረዳድእዎም ንሳቶም እቶም ነቲ ቋንቋ
ቆርጠምጠም ኢሎም ክዛረብሉ ዝጅምሩ
ቈልዑ እዮም። ንኣብነት፡ ሓንቲ ስድራ
ካብ ኤርትራ፡ ቬትናም፡ ማለዥያ ወይ ከኣ
ካልኦት ሃገራት ኤስያ ናብ ኣመሪካ ወይስ
ዓዲ እንግሊዝ ምስ እትስደድ ትርጁማን
እታ ስድራ ካብቶም ቈልዑ ሓደ እዩ። እቲ
ምኽንያት ከኣ ምስ ቈልዑ ክጻወት ይወጽእ
እሞ ካብቶም ቈልዑ እቲ ዓዲ ከኣ ነቲ ቋንቋ
ይቖልቦ። እቲ ኣቦ ወይ እታ ኣደ ግን፡ ‘ዩ
ካንት ቲች ኣን ኦልድ ዶግ ኒው ትሪክስ’
ይብሃለሎም።
አረ ቈልዑ ኣዝዮም ሓያላት እዮም።
ብዙሕ ግዜ ከኣ ሓሊፎም እዮም ዝጸንሑኻ።
ሸይጦሙኻ ዝኣትዉ ቈልዑ እውን

ኣይሰኣኑን እዮም። ሓንቲ ዘየፋለጥኩኺ ጓል
ክልተ ዓመት ጓል ኣላትኒ። ንሳ ጡብ ስለ
ዘይገደፈት ኣደኣ ካብ ስራሕ ምስ መጸት፡
‘ማማ፡ ሚይ ሃብኒ’ ትብላ። እንታይ ትብል
ኣላ ስለ ዘይተረድኣኒ፡ ‘እንታይ’ዩ ሚይ?’
ኢለ። ተርጓሚ ደልየሉ። ማይ ክትደሊ
እንከላ ግን፡ ‘ማማ ማይ’ ወይ ከኣ ‘ባባ ማይ’
ትብል። ‘ማማ ሚይ’ ሃብኒ ክትብል ሽዑኡ’የ
ሰሚዐያ። ኣይተረድንን።
‘ሚይ ደኣ ጡብ! ኣይተረዳካን ጸኒሑ?’
ብሓቂ ገሪሙኒ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ቃላት
ብዙሕ ምምስሳል ኣሎ። ክልቲኡ ፈሳሲ
እዩ። እዚ እዛ ጓለይ ትርድኦ ኣይብልን

እየ። ክትርድኦ እውን ኣይትኽእልን እያ።
ክልቲኡ - ጸባ ጡብን ማይን - ከኣ ዝስተ
እዩ። እዚ ክትዛረበሉ ኣይትኽኣል እምበር

ከዕልሎ ደለኹ።
‘እሂታ ኣንበሳ፡ ሓቀይ ኣንበሳ ዲኻ?’
በልክዎ። ግርህ ኢሉ ኣይመለሰለይን።

ነዚ ክልቲኡ ይጠፍኣ’ዩ ኣይብልን። ብርግጽ
ክትዛረበሉ ኣይትኽእልን። ግን ክልቲኡ
ናብ ኣፍ ከም ዝኣቱን፡ ምስ ጸማእካ ከም
ዝስተይን ተስተውዕለሉ እያ። እዚ እቲ
ባህሪ ዲና ክንብሎ እቲ ባህሊ ባዕሉ ይምህራ
እዩ። ብተወሳኺ፡ ብኣደማምጻ፡ ‘ማይ’ን
‘ሚይ’ን ጎረባብቲ እየን። እቲ ነታ ቈልዓ፡
ኣብ ትግርኛ ዘየላ፡ ንሳ ግን ናታ ትርጉም
ዘልበሰታ ‘ቃል’ ክትፈጥር ዝገበራ ምምስሳል
ድምጺ ድዩ? ርጉጽ መልሲ ክትህበሉ
ዘሸግር ሕቶ እዩ። ሓደ ነገር ግን ርጉጽ እዩ።
ቈልዑ ክንዮ እንሓስቦም ኣዝዮም በላሕትን
መሃዝትን እዮም። እዚ ኣብ ምልክት ሕቶ
ኣይኣቱን።
ኣብ ትግርኛ፡ ‘ሚይ’ ዝብል
ቃል የለን። እዚኣ ናይ
ምህዞ ወረቐት ዘይሕተተላ
ናይ ጓለይ ‘ኢንቨንሽን’
እያ። እቲ ኣብ ኣእምሮኣ
ዝተፈጸመ ምብልላዕ ሓሳባት
ኣይረድኣዮ እምበር፡ ንጸባ
ኣደ፡ ብትግርኛ ቃል ክሳብ
ትረኽበላ ናታ ‘ቃል’
ክትጥቀም
ዝመረጸት’ዩ
መሲሉ ተሰሚዑኒ። እቲ
ዝተዋሃብናዮ ኣእምሮ ኣዝዩ
ዘደንቕ ነገር እዩ።
በዚ ምኽንያት፡ ቈልዑ
ክንዓቑ ኣይግባእን። ብፍላይ
ከኣ ኣብ ትምህርቲ።
ቈልዑ ሓበሬታ ክምእርሩ
ይኽእሉዶ? እንሆንዶ እዛ
ቈልዓ ኣብ ክልተ ዓመታ
ብዙሕ ነገራት ኣብ ትግርኛ እንታይ ከም
ዝብሃል ፈሊጣቶ። ነቲ ዘይፈለጠቶ ከኣ
ናታ ቃል ትምህዘሉ። ቈልዑ ሓበሬታ
ምምእራር ክምሃሩ ይኽእሉዶ? ኢሂናይ
ደኣ! እቲ ጸገም ኣብቶም ዓበይቲ’ዩ ዘሎ።
እቶም ዓበይቲ ሓበሬታ ኣበይ ይምእረርን
ብኸመይ ይምእረርን ኣይንምህሮም ኢና።
ብሓቂ ከኣ፡ እቲ ሓበሬታ ኣብ ኢዶም እንተ
በጺሑ፡ ምምእራር ሓበሬታ ጥራይ ዘይኮነስ
ነቲ ሓበሬታ እውን ክፍትፍትዎ ይኽእሉ
እዮም።
ሓደ ወዲ ሓወይ ኣሎ። ዝሓለፈ ቅነ
ስራሕ ውዒለ፡ ተለቭዥን እናረኣና እንከለና፡

‘እንታይ ደኣ፡ ኣንበሳዶ ኣይኮንካን ኢኻ?’
ኢለ ሓተትኩዎ ምስ ደንጎየኒ። ሕጂውን
ተሃዊኹ ኣይመለሰለይን። ገሪሙኒ። እንታይ
እዩ ዝሓስብ ዘሎ ክፈልጥ ነታ ሕቶ ደጊመሉ።
ትም ኢልካ ዲኻ ትግረም ከይትብልኒ
እምበር፡ መልሱ ኣዝዩ ገሪሙኒ።
‘ብናይ ትምህርተይ ዲኻ ኣንበሳ ትብለኒ
ዘለኻ?’ ኢሉ ሓቲቱኒ። ካብ መልሰይ ተበጊሱ
ክምልስ ከም ዝደለየ ቆብ ኣቢለዮ። ነታ
ዝሓተትክዎ መልሲ፡ ብኸመይ ተርጒሙዋ
ብኸመይ መልሲ ክህበላ’ዩ ክፈልጥ ስለ
ዝደለኹ፡ ‘እወ ብናይ ትምህርትኻ’የ’ ወይ
ከኣ ‘ኣይፋለይን ምስ ናይ ትምህርትኻ
ኣተኣሳሲረ ኣይኮንኩን ኣንበሳ ኢለካ’
ኣይበልክዎን። ጥራይ፡ ‘ኣንበሳ ኢለካ
ኣለኹ፣ ኣንበሳ ዲኻ ኣይኮንካን? መልሰለይ
ኢለዮ’።
‘እወ ኣንበሳ’የ እንተ ኢለካ. . .እሞ ንስኻ
እንስሳ ኢኻ ክትብለኒ ኢኻ። ኣበይ ደኣ ኣሎ
ጭራኻ? ከኣ ክትብለኒ ኢኻ። ኣይኮንኩን
እንተ ኢለካ ከኣ እሞ ትምህርቲ ሕማቕ
ኢኻ፡ ክትብለኒ ኢኻ’ ኢሉ ዘይሓሰብክዎ
መልሲ ዱብ ኣበለለይ። ሓሊፉ ጸኒሑኒ።
ኣብ መልሱ - ተማሃራይ ሳልሳይ
ክፍሊ’ዩ - ነታ ኣንበሳ እትብል ቃል፡
ብክልቲኡ ሸነኽ፡ ብጥረ ቃላን ብምሳሌኣዊ
ኣዘራርባኣን ፈቲሽዋ። እንበሳ - እንስሳ፡ ከም
ጥረ ቃል ትርጉም ሂብዋ። ዳሕራይ ከኣ
ምስ ትምህርቲ ኣተኣሳሲሩ፡ ኣንበሳ - ንፉዕ
ማለት እዩ ዝብል ቅኑዕ ምሳሌኣዊ ትርጉም
ኣልቢስዋ። ነዚ ቈልዓ እዚ ሕጂ ምስትምቓር
ግጥሚ ክትምህሮ ቀሊል’ዩ።
ምስትምቓር ግጥሚ ክትምህሮ ትኽእል
እንተ ኼንካ ምምእራር ሓበሬታ ክትምህረሉ
ዘይትኽለሉ ምኽንያት ኣይረኣየንን’ዩ።
ንኣብነት፡ ትርጉም ቃላት እንግሊዝ ካብ
መዝገበ ቃላት ምድላይ ይኸብዶ እዩ
ኣይብልን እየ። ነዚ ከኣ ካብ ጋዜጣ፡ ካብ
መጻሕፍቲ ወይስ ካብ ኢንሳይክሎፐድያ
(እንግሊዝ ዘንብብ እንተ ኾይኑ) ሓበሬታ
ከመይ ይርከብ ክትምህሮ ከቢድ ኣይኮነን።
አረውን ሓንቲ ስጉምቲ እንተ ኣርኢኻዮ
ዓሰርተ ስጉሚ ቀዲሙካ ከይዱ ክትረኽቦ
ትኽእል ኢኻ።
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ምዝላቕ ግድነት ኰይኑ፡ ተጋደላይ
ካብ ኣንፊ መላእ ሓርነት፡
ናብ’ታ ካብ ፈለማ መበገሲቱ፡
ናይ መወዳእታ ዕርዱን ደጀኑን
ዝኾነት ሳሕል ክወርድ ከሎ፡ ሳሕል
መቓብር ጸላእቱ ከም እትኸውን
ጥርጥር ኣይነበሮን። ድሕሪ ሓጺር
ናይ ምርብራብ ወቕቲ ድማ፡
ናብ’ቲ ዝነበሮ ቦታ ምምላስ ጥራይ
ዘይኮነ፡ ናጽነት ኤርትራ ህያው
ከም ዝኸውን እውን እምነቱ ደረት
ኣይነበሮን። ትካላቱ ኣብ ትሕቲ
መሬት ሰሪቱ፡ ኣብ ዝባን’ቲ በረኽቲ
እምባታት ጽኑዕ ዕርዲ ሃኒጹ፡ ነቲ
ከም ጋሻ ውሕጅ ዝህንደድ ዝነበረ
ሰራዊት ደርግ እናቐርሰመ፡ ነቶም
ኣብ ርእሲ ርእሲ ዝተበራረዩሉ
ካብ 1ይ - 5ይ ወራራት፡ ክቡር
መስዋእቲ እናኸፈለ ኣፍሺሉዎ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ረብሓኡ እዩ
ኣውዒሉዎ።
ህዝባዊ
ሰራዊት
ኣብ’ቶም
ተኸታተልቲ ሓሙሽተ ወራራት፡
38 ታንክታትን 16 መካይንን ጸላኢ
ክሰልብ ከሎ፡ (እተን 20 ታንክታት
ኣብ ካልኣይ ወራር ጥራይ
ዝተሰልባ’የን)፡ ኣስታት 4 ሽሕ
ፈኲስን ማእከላይን ብረት እውን
መንዚዑ። ብዓሰርተታት ኣሽሓት
ዝቑጸሩ ወታሃደራቱ ምዉታትን
ቁሱላትን ክኾኑ ከለዉ፡ ኣስታት
240 መካይንን ታንክታትን ከም
ዝዓነዋ ናይ’ቲ እዋን ሰነዳት ህዝባዊ
ግንባር ኣስፊሮሞ ይርከቡ።
ምስ ምዕባለ ውድብን ምስሳን

ተሽከርከርትን፡ ተራ ሞያውያን
ስውእ ሚካኤልን ብጾቱን ክዓዝዝ
ግድነት ኰነ። ኣብ ሜዳ ብዝሕፈስ
ዝነበረ ዓወታት ዝርከብ ንብረት
በቲ ሓደ፡ ካብ ወጻኢ ዝመጽእ

ሰውራ ከም ዝውዕል ክገብሩ
ዘሕለፍዎ ጻዕሪ ቀሊል ኣይኰነን።
ስውእ ሚካኤል ፍሰሃየ’ውን ነቲ
ዝካየድ ኩሉ ንጥፈታት ኣብ
ምቅልጣፍን ምስላጥን እጃሙ
እናበርከተ፡ ኣብ ርእሲ’ዚ ናብ
ወጻእን ናብ ሜዳን እናተወናጨፈ
ዘሳልጦ ዝነበረ ዕማማት፡ ምስ’ቲ
ሞያውያን ብጾቱ ዝዓምዎ ዝነበሩ
ዕዮ ተደማሚሩ መሰረት ናይ’ቲ
ኣብ ኩሉ ተክኒካዊ መዳይ
ዝተረኽበ ዓወት እዩ ነይሩ።
እቶም 5 ወራራት ደርግ ዘፍ ምስ
በሉ፡ ህዝባዊ ግንባር ካብ 2 ክሳብ
16 ታሕሳስ 1979 ኣብ ግንባር
ናቕፋ ብዝወሰዶ ናይ መጥቃዕቲ
ተበግሶ፡ ንሰራዊት ደርግ ካብ
ኣፈፌት ናቕፋ ሓግሒጉ እናኾብኮበ
ክሳብ ክብክብ (ኩብኩብ)ን ከባቢ
ኣፍዓበትን ምስ ደፍኦ ተጋዳላይ
ጸባ ሰትየ። ኣብ እዋን ምዝላቕ
ጽልግልግ ኢሉ ዝነበረ ሃዋሁ ድማ
በርሃው ኢሉ ተስፋ ሃበ። እቲ ሽዑ
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ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ
እዩ። እዚ ዕዮ ክዉን ኣብ ምግባር

ክኾና ከለዋ፡ ክንደአን ዝዀና ድማ
ዓንየን። ሩባ ሕዳይ
ከኣ
ብዝተሰልባን
ዝተቓጸላን መካይንን
ታንክታትን ተረግሪጉ
ተራእዩ። እዚ ክስተት
ኣብ መጓዓዝያ ህዝባዊ
ግንባር ዝያዳ ስራሕ
ስለ ዝፈጠረ፡ ብኡ
መሓመድ
መጠን ድማ ዕብየት
ዝነበረ ቴክኒካዊ ፍልጠትን ስራሕን
መጓዓዝያን ኣጽዋርን
ዘድልዮ መቀያየሪ ንብረት ድማ
ሰውራ ደሪዑ።
በቲ ካልእ፡ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ፡
ቀጺሉ ፋየር “ድሕሪ
ናይ ውሽጥን ናይ ሱዳንን ጋራጃት
ምዝላቕ
ኣብ
ስውእ ኮሎኔል ሚካኤል ፍስሃየ
ህዝባዊ ግንባር ክምዕብልን ክሰፍሕን
1980ታት ካብ ምጽጋን
ክኢሉ’ዩ።
ተሽከርከርቲ ሓሊፍና፡
ድማ ተራ በዓል ዘርኣይ መሰክሕን
ሜጀር ገብረመስቀል - ፋየር ተራ
ናብ ምትእትታው ፋብሪካታት
ካልኦትን ልዑል ነይሩ። ኣብ’ዚ ዕዮ
ናይ ሞያውያን ኣብ ጋራጅ ስዋክን
ዝተሰጋገርናሉ እዩ። ናይ ተጋዳላይ
ዝነበረ ተበላሓትነት ክዝክር ከለኹ
እንከዘንቱ፡ “ኣብ ሰዋክን ዝነበሩ
ናይ ሳእኒ ሕጽረት ንምፍታሕ
ዝያዳ ኩሉ፡ ሓላፊ መጓዓዝያ
ብጾት ነቲ ትንፋስ ዘይህብ ሞያዊ
ተባሂላ ካብ ደገ ዝተገዝአት ፋብሪካ
ኮሎኔል የማነ ተስፋንኪኤል (ባዱ)
ዕማሞም ከም ልሙድ እናዓመሙ፡
ሽዳ ሰዋክን ምስ ኣተወት፡ ስውእ
እዩ ዝዝከረኒ። ኮሎኔል የማነ (ባዱ)
ኣብ ርእሲ’ዚ ኣብ ወደብ ፖርትንዝረኣዮም መቀያየሪ ኣቑሑ ናይ
ሱዳን ምስ’ቲ ህሮርማ
ምስትብሃልን ምዝካርን ተውህቦኡ
ጸሓይን
ካምሲንን፡
እንክዝክር፡ ምስ ብጻይ ሚካኤልን
ፋብርካ ሽዳ ኣብ ሰዋክን
ዕጥቅን
ስንቅን
መሳርሕቱን ቅጅል ይብሉኒ።
ከራግፉን ናብ ሜዳ
እቲ ዝያዳ ዘሸግረና ዝነበረ
ንዝኣቱ
ክጽዕኑን፡
ባሌስትራ ናይ’ተን ኣብ ሜዳ
ዘፍስስዎ
ዝነበሩ
ዝነበራ ውሑዳት፡ ግን ከኣ ብዙሕ
ጉልበትን
ረሃጽን
ንብረት ክጽዕና ዝኽእላ ስርሓት
እንክትዝክር፡ ጽንዓትን
ጀርመን ዝዀና ማርቼድስ እዩ።
ተበግሶን ሞያውያን
ምስ’ቲ ዓቢ ዕማመን ኣዛሚድና
ክሳብ ክንደይ ደረት
እውን
“ኣደታት”
ኢልና
ኣልቦ ከም ዝነበረ
ኢና ሰሚናየን። ነቲ ብቐጻሊ
እዩ ዝረኣየካ። ኣብ’ዚ
ብሞደፊካረ እንጥቀመሉ ቁጽሪ
ሎሚ እዋን ዄንካ
ዘይብሉ ዝዀነ ይኹን ፌሮታት፡
ክትትንትኖ
ድማ
ፌሮ ኣንጎሎ፡ ብርክት ዝበለ
ንኽትኣምኖ እውን
ካብኡ ባዕልና ኢና ንሰርሖ
የጸግመካ። ኣባላት
ነይርና። ሓላፊ ጋራጅ ገብራይ
ጋራጃት
ሰዋክን፡
ዘርአ፡ ሓደ ግዜ ‘ገሬ ብሓጺን፡
ንኹሉ
ባህርያዊ
ሚካኤል ፍሳሃየ እታ ማሽን ክንዲ
‘ምዝላቕ
ወዲእና
ምድፋእ’…
ወዲ ፍረ ድማ ብጣውላ ሞኽ
ብድሆታት ተጻዊሮምን ርዒሞምን
ኣብ ቀዋሚ ቦታ ትትከል፡ ኣብ
ክብለና
ከሎ
መዓንጣኦም ሸጥ ኣቢሎም፡ ካብ እናተባህለ ዝድረፍ ዝነበረ ሰውራዊ ዝባን መኪና ተተኺላ ተንቀሳቓሲት ኣቢልኩምና’
ምርጋፍን ምጽዓንን ንብረት ደርፍታት ተስፋ ናጽነት ተጋዳላይ (ሞባይል) እንተ ትኸውን ዝብል እዝክር። ሓቁ’ዩ! ክንምህዝ
ህይወት ተጋዳላይ
ክንበላሓት መቀያየሪ መኪና
ውድብ፡ ንዝተበላሸዋ ተሽከርከርቲ ዝኣመተን
ሓሳብ ነይሩዎ። ምኽንያቱ ኣብ
እናጸገኑ ናብ ውድባዊ ዕማማት ዝመለሰን መድረኽ ነበረ። ድሕሪ ውግእ ምድፋእን ምዝላቕን ክንፈጥር. . . ሞኽ ኣቢልናዮ
ኢና። ሽዑ ወዲ ፍረ ብንኡስ
ስለ ዘሎ፡ ምስ ኩነታት ሰራዊት
ላሜራ ገይሩ ቅርጺ ነፋሪት ምስ
እናተንቀሳቐሰት ናይ ሰራዊት ጠለብ
ሰርሐ፡ ናብ’ቲ ኣፈፌት ናይቲ
ምእንቲ ክተማልእ ተንቀሳቓሲት
እንምገበሉ ኣቕረባሞ ንፋስ
እንተዀነት ይሓይሽ ዝብል እዩ
ናብ ዘለዎ ሸነኽ ምስ ኣቕንዓ፡
ነይሩ። ሽዑ ምስኡ እናሰራሕኩ
360 ዲግሪ ክትዘውር ምስ
ከለኹ፡ ሚካኤል እናተዋዘየ ‘እዚ
ረኣናያ ኩላትና ደስ ኢሉና።
ሓሳብ እንተ ተዓዊቱ፡ እዛ ማሽን
‘ሎሚ ብክልሰ ሓሳብ ጽባሕ
(made in ገሬ) ክንብላ ኢና
ድማ ብግብሪ’ ዝብል ጽሑፍ
ክብለኒ ከሎ ይዝከረኒ። ብተዋሳኺ
እውን ገይሩላ ነይሩ። ትምኒቱ
ድማ ነቲ ዝነበረ ጸገማት መጓዓዝያ
ክሰምረልና ድማ ተመኒና። ወዲንምቅላል፡ ጠሓንቲ ናይ እኽሊ ኣብ
ፍረ ናይ ምስማዕ ጸገም እንተ
ክንዲ ኣብ ደጀን ጥራይ ዝትከላ፡
ነበሮ’ኳ፡ እቲ ኣብ’ቲ እዋን ኣብ
ኣብ’ቲ ሰራዊት ዝርከበሉ ቦታታት
ኣብ ተበግሶ 79 ዝተሰልባ መካይን
ጋራጅ ስዋክን ዘማዕበሎ ሞያዊ
እናተንቀሳቐሳ ብቐረባ ምእንቲ
ጸላኢ (ሩባ ሕዳይ)
ክእለት፡ ሎሚ’ውን ኣብ ትካል
ከገልግላ፡ ብመሃዝነት ሚካኤልን
ባምቡላ ዓዲ-ጓዕዳድ ብዝለዓለ
ሞያውያን ጋራጅን ተንቀሳቕስቲ
ከፋንዉ፡ ዝጎደለ መቀያየሪ ኣቕሓን ምዝላቕ ብዝሒ ዘለወን ተሽከርከርቲ ክግበራ እዩ እቲ በቶም ሞያውያን ይቕጽሎ ኣሎ”
መሳርሕን ባዕላቶም እናተበላሓቱ ዝተመንዛዓሉ እዋን ድማ ኣብ’ዚ ዝቐረበ ሓሳብ። እዚ ድማ ምስ’ቲ
ኣዘንታዊ ሜጀር ገ/መስቀል ገ/
ክምህዙን ክሰርሑን፡ ካብ ዝተፈላለያ መጥቃዕ’ቲ እዩ ነይሩ። ሽዑ 127 ሕማቕ መንገድታት፡ ሩባ፡ ኩርባን
ገርጊሽ (ፋየር)
ዓይነታት መካይን እናወራረሱ ወተሃደራዊ መካይን፡ ታንክታትን ኣጻድፍን ስንቂ ዘመላልሳ መካይን
ይቕጽል…
‘ሞደፊካረ’ ገይሮም ኣብ ጥቕሚ ድሩዓት መካይንን ዝተመንዘዓ እናሻዕ ክበላሸዋ ስለ ዝኽእላ፡ ፍታሕ
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ሓዳስ ኤርትራ
5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን21/7/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳምባ ምጭ

ሰ

ታደ
ም
ልሄ

ቤተ
ዳዊት
ብ
ዳሃ

ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/10/14
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኩዶፈላሲ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ቐይሕ

ኣቶ እስቲፋኖስ ገብረብርሃንስ
ገብረዝጊ፡ ንግስቲ ሃይለማርያም
ሃብተጽዮን ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
5 ኣሕዋተይን 1 ተተካኢት ጓል
ስዉእ ሓወይን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን5/8/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣልማዝ ተኪኤ ንጉሰ
በዓል ቤተይ የማነ ሚኪኤል
ተሰማ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
3 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/8/14 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ ደቀምሓረ
ኣቶ
ሃብተ
ተስፋማርያም
ወልደገብርኤል፡ ኣቦና ተስፋማርያም
ወልደገብሪኤልን ኣደና ርሻን
መንግስቱን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ
2 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስን

ኣቶ ብርሃነ ወለኪኤል ዑቕባስላሴ፡
ናይ ኣቦና ኣቶ ዑቕባስላሴ በጓለ
ዝነበረን ዘሎን ገዛ ምስ መከባቢኡ
6 ኣሕዋት ጥራይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/8/14
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ
ማይ ዓይኒ
ወ/ሮ ሰናይት ሚኪኤል ገብረዝጊ
በዓል ቤተይ መሓሪ በርሀ
ተስፋሚካኤል
ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን17/9/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሰላዕ ዳዕሮ
ገብሪኤል ተኽላይ ባይረ በዓል
ቤተይ ተኽለ ተስፋይ ስብሃት
ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ
ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዳዕሮ ኩንዓት
ኣቶ ገብረገርግስ ገብረንጉስ
ተኪኤ፡ ጓለይ ኣድያም ገብረገርግስ
ገብረንጉስ ስለዝሞተት፡ ውላድ

ኣይወለደትን ኣደኣ ሳራ ፍስሃየ
ገዝሄይ ውን ስለዝሞተት፡ ኣነ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን27/7/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሓወሻ
ኣቶ ተስፋይ ገብረሚካኤል በዓልቲ
ቤተይ ሂዋን ዘወልዲ ስለዝሞተት፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/7/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ

ወ/ሮ ኤልሳ ቀ/ሃንስ ኣርኣያ
በዓል ቤተይ መም/ፍስሃየ ብርሃነ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ
ይተሓለወለይ፡
9
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን25/7/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ
ጽገወይኒ
እመሃጼን
ሃብተሚካኤል በዓል ቤተይ ነፍ/
ኣስመላሽ ሃብቱ ቅድሚ ምሟቱ
ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝርከብ 2
ክፍሊ ገዛን 1 ክሽነን 1 ሽቓቕን
ፍሉይ ካንቸሎ ዘለዎ ንዓይ
ንበዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ጽገወይኒ
እመሃጼን ብውህብቶ ስለዝሃበኒ
ይጽደቐለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን24/7/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ሳሊሓ ዑስማን ዑመር፡
ወደይ
ኣሕመድ
መሓመድ
ሓሰን ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ወላዲቱ
ወራሲቱ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን15/8/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓሰቡይ
ወ/ት ሰምሃር ተኽለሃይማኖት
ረዘነ፡ ኣደና ግደይ ሓጎስ
ተኽለሃይማኖት ስለዝሞተት፡ ኣነ
ምስ 1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/7/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ብስራት ንወለዲ ተመሃሮን ተመሃሮ ካልኣይ ደረጃን
High school Physics ዘርእስታ መጽሓፍ
፠ ናይ 12 ዓመታት ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና (Matriculation
questions) ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ብዝርዝርን ንጹርን መልሲ
ዝሓዘት
፠ ሓጸርቲ መብርሂታትን መግለጺታትን ዘካተተት
፠ 280 ስእላዊ መግለጺታት ዘለዋ
፠ ኣብ ማትሪክ ልዑል ውጽኢት ንኽትረኽቡ ትሕግዝ

ከምኡ’ውን

ምልክታ ውድድር ንብሉጻት ደርፍታት

A comprehensive guide to high school physics

ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ፈስቲቫላት ክካየድ ዝጸንሐ ውድድራት ስነጥበብ፡ ኣብ ሃገራዊ
ፈስቲቫል 2014 ውድድር ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት ናይ ዝፈረየ ደርፍታት ክካየድ እዩ።
ኩሉኹም ካብ 21 ሰነ 2011 ክሳብ 20 ሰነ 2014 ደርፍታት ዘፍረኹም ስነ-ጥበበኛታትን ኣፍረይትን
ደርፍታትኩም ክሳብ 25 ሓምለ 2014 ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ንጨንፈር ምርምርን ስነዳን ባህላዊ ጉዳያት
ህግደፍ ከተረክቡ ንዕድም።

ዘርእስታ ካብ 9-12 ክፍሊ ንዘለዉ ተመሃሮ ዘገልግሉ ዝተዋጽኡ
ክልሰ ሓሳባት። ብርክት ዝበሉ ዝተሰርሑ ግድላት ስእላዊ
መግለጺታት ተወሳኺ ሓገዝቲ ሕቶታት ዝሓዛ ኣብ መሸጣ ኣብያተ
መጽሓፍቲ ተዳሊየናልኩም ኣለዋ፡ ገዚእኩም ተጠቐሙለን

ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ

ነፋሲት

ንተወሳኺ ሓበሬታ ቴለ 07237770 ሰለሙን ወልደጋብር

ƊÝƺý ĥýóĵ őťÖå İãÌöȈ ĥǸÓƟ őİûİǸĲ ÌƹóžàÕĈĖ ǳİŏ (ãĵòũ)-2015
ĨŢĨ ŨÓ ƧòƺĶĸ ĸçÏ÷ĵ Ɣ÷ŧĤ ĳåÍøŔ âçÍõŔŔ ĨȁÕƤ Ĩĳýĳȁĵ
ÍƿõƂ-â×Ċę ǼĳŒ (åĸôŬ) Ƌĥ ŢƬŒĝĸ ƔòŴģĸ “ȁŕĳ-Ƌƀĸ ĳåÍõƤ”
Ə÷ŤÿĶ âǱÝȁ
“ȁŕĳ-Ƌƀĸ ĳåÍõƤ” ƍÿõŔ Ŭ×ĳŔ çƍõǿĸ ƔÝƏĸ ŭƤŒȒ-

9 8- .¹ áºp k1 ÅÃ`Ö pÊqnp
9 p 0n¹ áºp k1 ÅÜĳ¿ ÊkĮ Ö np ğÁ
9 Įnp Ú ÊkĮ Ö p 0n¹ ğôp
9 k. · Þ ` p 0m ÜI  ÊôĠ pÊqnp

kćRȈȈ

ĨĳƀýŶȒŤŒåÍó ƏƏŒǄƉŔ ÝǼąƂ Ţȁ×ǚ ƏƍĨƠŔ ƔĳǼÕÒƠ Ţƿòçĵ
ÝďĶĸȐ ƔĳǼÕÒƠ ŔǙǼĶĸ (Self-Assessment Tests)Ȓ ǙĜÿĶĸŔ
Ū×ťĸ ŢƿƧÿĵ ĸßƔĹĶĸŔ ƔÝĝǼĸ ŤƃŒƂĸ âǱÝȁ’Ƣȑ
Ťƒ âǱÝȁ ŤçģŢ÷ ŢĨ ŨÒŔ ŢĨƢĳ-âǯßȁĵ ŔâćǗ ĳƏ÷ǁÝĸ×Ũç ŢÕȑ
ŔƔƢƪ ÝģöĶȒ- âç. Ťÿĵǿŕÿ ýãţ×- ċ.èĦƤ×Ȓ 07397850 ƀƤ 07321839 ƧƅÓȑ

ብስራት!!

ብስራት ንቀዳማይ ዓመት ዩንቨርሲቲ ተመሃሮን ካልኣይ ደረጃን

COLLEGE PHYSICS
ዘርእስታ መጽሓፍ
፠ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ሰሚስተር ዓውደ ትምህርቲ (first and
second semester courses) ንቀዳማይ ዓመት ዩንቨርሲቲይ
ተመሃሮ ዝሓቖፈት
፠ ዝርዝራውን ገላጽን ክልሰሓሳባት ኣብ ኩሉ ኣርእስትታት
ብፍሉይ ኣገባብ ዘካተተት
ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ብዝርዝርን ሓጸርቲ መብሪሂታትን መግለጺታትን
ብፍሉይ ኣገባብ ዝቐረበት
፠ ልዕሊ 400 ስእላዊ መግለጺታት ከምኡ’ውን ልዕሊ 1000
ሕቶታት ምስ መልሶም ዝሓዘት
፠ ብተወሳኺ ኣዝዩ ዝርዝራውን ጥልቀትን ዘለዎም ክልሰ ሓሳባት
ናይ ካልኣይ ደረጃን ዝሓዘት መጽሓፍ ኣብ መሸጣ ኣብያተ
መጽሓፍቲ ተዳሊያትልኩም ኣላ ገዚእኩም ተጠቐሙላ።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ቴለ 07237770 ወይ 07330203 ሰለሙን
ወልደጋብር

መንገዲ ኣየር ኤርትራ ካብ ዕለት 14 ሓምለ 2014 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኣቐዲሙ ዝነበረ
ናይ ረቡዕን ቀዳምን በረራ ብተወሳኺ ወትሩ ሰኑይ፣

ኣስመራ-ካርቱም-ኣስመራ
ተወሳኺ በረራ ከምዝጅምር ይሕብር።
ከምኡው’ን ካብ ዕለት 14 ሓምለ 2014 ጀሚሩ ወትሩ ሰኑይ

ኣስመራ-ጁባ-ኣስመራ
ሓድሽ በረራ ክጅምር ምዃኑ የበስር።
ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ጎደና ሓርነት ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና ብኣካል ወይ ብቁጽሪ ቴሌፎን
124111፥125500፥125501 ብምድዋል ወይ ብ ኢ-ሜይል reservations@eritreanairlines.com.er
ወይ eralsales@eritreanairlines.com.er
ክርከብ ከምዝኽእል ንሕብር።
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ሓዳስ ኤርትራ
ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ ሰላም
ኣቶ ሃብቶም በርሀ መዓሾ፡ ኣቦና
በርሀ መዓሾ ገብረ ስለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/8/14 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ተሰነይ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ምሕረትኣብ
ኢሳቕ ደበሳይን ተኸሳሲ ኣቶ
ጎይትኦም በርሀ ገብሪሂወት ዝርከብ
ሲቪላዊ ክርክር፡ ብዛዕባ መኪና ስም
ምትሕልላፍ ዝምልከት ተኸሳሲ
ብኣድራሽኡ
ስለዘይተረኽበ
ተጸዊዑ ን28/7/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን
ኣብ ዘየለወሉ እዚ ጉዳይ ተራእዩ

ውሳነ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ን24/7/14 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ባረንቱ ዞባ ፍትሒ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሊባን

ወ/ሮ
መም/ምስጋና
የዕብዮ
ተወልደ በዓል ቤተይ ኣቶ
ክፍለ ገብረእየሱስ ዘርእስላሴ
ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ
ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/7/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኣቶ ዓንደብርሃን ጽገ በዓልቲ
ቤተይ ወ/ሮ ማኣዛ ሃብተ
ተኽሊት ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን18/10/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ገነት የማነ ወሉ በዓል ቤተይ
ዑቑበ ኣርኣያ በራኺ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡

ወ/ሮ
ጽገወይኒ
ኣብርሃም
ኣፍልይ፡ ወደይ ኣቶ ወልዱ
ገብረመስቀል ሃይለ ስለዝተሰውአ፡
ኣነ ሕጋዊት ወራሲቱ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን18/10/14 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ
ቤ/ጽ ምም/ን/ዞ/መንደፈራ መ/ኣቕሑ መኪና፡ ኣቕሑ መስመር ማይ፡ ማሽን ቆራጺት ማተኔላን ማርሞን
ክዕድግ ስለዝደለየ፡ እዚ ዝስዕብ ረቛሒ ዘማልኡ ተጫረትቲ ይዕድም።
1. ናይ 2013 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ብፎቶ ኮፒ የቕርብ።
2. መጫረቲ ሰነድ ካብ ቤ/ጽሕፈትና (ክፍሊ ዕድጊ) ክወስድ ይከኣል።
3. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ን10 ተኸታተልቲ ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት የኸውን።
ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
4. ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝድለ ብቁ.ስ 611792/611050 ምውካስ ይከኣል።
5. ምምሕዳርና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ናይ ምስራዝ መሰሉ
ዝተሓለወ እዩ።
ቤ/ጽ ምም/ን/ዞ/መንደፈራ

ምልክታ

Invitation for Bid
UNDP invites sealed bids for the Sale of the following vehicles ‘as is-where is’ basis:
1.

Model:		
Chassis No.:
Engine No.:
Year:		
Seat:		
Plate #:		
Colour:		

TOYOTA LAND CRUISER
JTMHU09J2A5024579
1GRA016951
2009
8
ER.UN.CD0002
White

2.

Model:TOYOTA PRADO
Chassis No.:
JTGBL29J895134927
Engine No.:
0704431
Seat:		
9
Plate # :
ER.UN.0300
Colour:		
White

Bidders can personally observe and check the vehicles in the UN compound during office
working hours: Please note that the vehicles are tax-free and the buyer is responsible for
any government taxes.
Tender will remain open for 10 working days after it first appears in News Paper.
Bids will be opened at UNDP Conference Room, UN Compound, 5, Hday Avenue on the
tenth working day at 5.00 P.M. in the presence of bidders or their representatives.
All bids must be accompanied by a bid security from Insurance or bank guarantee bond or
CPO ERN 10,000 and should be submitted to UNDP Reception Office.
A successful bidder shall pay the offered price and collect the vehicle within 30 days after
presentation of official document that certifies all necessary taxes has been paid to the
respective government authority.
Company owners shall submit copy of their renewed license of the year 2013 with their
bids. Individuals who wish to bid shall submit a copy of document indicating exemption
from/completion of national service.
The UNDP reserves the right to accept or reject any or all bids.

ኣቶ ሓጎስ መብራህቱ ገብረስላሴ ዝተፈቕደሎም ናይ ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ትካል ዳህላክ ትምህርቲ
ምምራሕ መኪና (Dahlak Driving School) ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እዚ ናይ ንግዲ
ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ
መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ ስም ከም እንምዝግቦ
ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

ዓቢ ምጉዳል ዋጋ
ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኣመንቲ ምስልምና ድማ ብፍላይ እንቋዕ ናብ ዒድ
ኣልፈጥር ኣብጸሓኩም ዒድ ሙባረክ እናበለ ሰናይ ምንዮቱ ይገልጽ።
ትካልና ብምኽንያት በዓል ዒድ ኣልፈጥር ንዓበይትን ንናኣሽቱን ክልቲኡ ጾታ ዘገልግሉ ፍርያት ምህርትና
ንዝኾኑ፦
ማልያታት፡ ብራቴሊ፡ ፒጃማ፡ ጃኬት፡ ስረ፡ ካምቻ፡ ኮምፕላስዮነ፡ ጋውን፡ ኣንሶላ፡ ኮፕረሌቶ . . . ወዘተ
ካብ 21 ሓምለ 2014 ክሳብ 03 ነሓሰ 2014 ዝጸንሕ ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበረ ንዓማዊሉ የበስር።
ዓማዊልና ናይ’ዚ ንዝተወሰነ ጊዜ ዝጸንሕ ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሰንበት
ካብ ሰዓት 8፡00 ቅ/ቀ ክሳብ ሰዓት 1፡00 ድ/ቀ
ካብ ሰዓት 3፡00 ድ/ቀ ክሳብ ሰዓት 7፡00 ድ/ቀ
ኣድራሻና፦ ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ ቴሌፎን 182967

ምልክታ
ኣቶ ቢፑል ቻማንላል ኮታሪ ዝተፈቕደሎም ናይ ጽሕፈት መስርሕ መሸጢ ንግዲ ትካሎም “ሶኒታ ናይ
ጽሕፈት መሳርሒ መሸጣ” (SUNITA STATIONARY) ተባሂሉ ክስየመሎም ስለዝሓተቱ፡ እቲ 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 ከም እንምዝግቦ
ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ

UNDP Office
Tel: 151166, Fax: 151081
P.O. Box 5366
Asmara.

VACANCY
ANNOUNCEMENT
			

The Housing and Commerce Bank of Eritrea wants to employ qualified Personnel who
fulfill the under stated criteria for the following posts.

1. Number Required. …………………………. One
2. Job Title ………………………………………. Clerk Typist/ Computer
Operator
3. Qualification required…………………… .. High school complete
4. Additional Skill ……………………………… Computer Operations
5. Salary & Benefits …………………… ………In accordance with the Bank’s scale.
6. Age……………………………………………… Up to 40 years
7. National Service……………………………….Completed or exempted
8. Place of Assignment………………….........Dubarwa
Interested candidates are hereby invited to submit their written applications Plus C.V and
related credentials to the Human Resources Department within 10 days from the date of
this announcement.
Housing and Commerce Bank
P.O.Box 235
Telephone 120350
Asmara

NOTICE
NOTICE is hereby given to the public that the members of SAHEL PHOTOSTUDIO &
RECREATION CENTER P. L.Co. by their resolution of 07-04-2014:1. transferred:1.1.W/t Lydia Amanuel’s 700 shares to Ato Amanuel Oqbaldet, and
1.2. W/t Sihin Amanuel’s 100 shares, to W/t Abeba Amanuel. And the shareholding is
therefore;
Name
Shares
Value/Nfa
Ato Amanuel Ogbaldet
2,700
2,700,000
W/t Abeba Amanuel
800
800,000
Total
3,500
3,500,000
2. The Memorandum and Article of Association amended accordingly.
SAHEL PHOTOSTUDIO & RECREATION CENTER P.L.Co.

ሓዳስ ኤርትራ
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ሓዳስ ኤርትራ

ሃብቶም ጸጋይ

ምምብሃቚ
ምምብሃቚ ሓደ ካብቶም ኣብ
እንስሳታት ዝንጸባረቕ ዘይወለንታዊ
ምንቅስቓስ መንጋጋ ኢዩ። እዚ
ኣፍካ ከፊትካ ብዕምቖት ናይ
ምስትንፋስ ተግባር ክትቆጻጸሮ
ዘይከኣል ኢዩ። ምምብሃቚ ኣብ
ኩሉ ዕድመታት ኣብ ዝርከቡ ሰባትን
ካልኦት እንስሳታን ዝረአ ምዃኑ
ይግለጽ። ደቂሰብ እቲ ተርእዮ
ገና ኣብ ማህጸን ከለዉ ከይተረፈ
ከምዘንጸባርቕዎ ዝተገብረ ምርምር
የነጽር። ብመሰረት ዝተኻየዱ
መጽናዕትታት፡ 11 ሰሙን ዝገበረ
ድቂ ኣብ ማህጸን እንከሎ ናይ

እዚ መረዳእታ ኣብ እዋን ምምብሃቚ
ኣካላትና ብዕምቖት ኣብ ዘስትንፍሰሉ
እዋን ኦክስጅን ብብዝሒ ይረክብ
ኢዩ። በዚ ከኣ ሰባት ዘምባህቑ
ኣካላቶም ኦክስጅን ስለዘድልዮ
ምዃኑ ዝእምት ኢዩ። ይኹን እምበር
ኣካላትና ኦክስጅን ምስ ዝረክብ እቲ
ናይ ምምብሃቚ ተርእዮ ክጎድል
ኣይረአን ኢዩ። እዚ ድማ ነዚ መጎተ
ኣእማኒ ኣይገብሮን።
ናይ ምስልካይ መጎተ‘ውን
ይለዓል ኢዩ። ኣብ ግዜ ድኻምን
ስልክይ ኣብ ዝብለልና ሰዓታትን
ነምብሃቚ ኢና። ኮይኑ ግን ኣኽላባት

ምምብሃቚ ተርእዮ ኣለዎ።
መብዛሕትኡ
እዋናት
ምስ
ተታኻስነትን ብዕጋገን ተኣሳሲሩ
ዝለዓል ተርእዮ ምምብሃቚ ከም
ምልክት ዕጋበትን ምብርባርን‘ውን
ይውሰድ
ኢዩ።
ኣብ
ግዜ
ምምብሃቚ መጠን ህርመት ልቢ
ናይ 30 ሚእታዊት ወሰኽ ከርኢ
እንከሎ፡ ንብርክት ዝበሉ ኣካላት
ከኣ ኣብ ስራሕ ይሸምም። ንኣብነት
ኣፍ ይኽፈትን መንጋጋ ንታሕቲ
ይወርድን፣ እዚ ከኣ ዝኣክል መጠን
ኣየር ንውሽጢ ኣካላት ንኽኣቱ
ይሕግዝ።
ኣብ ደቂሰብን ካልኦት ዓጻማት
እንስሳታትን (ዓሳታት ሓዊስካ)
ልሙድ ዝኾነ ምምብሃቚ ክሳብ
ዕለተ ሞት ከምዝቕጽል ይግለጽ። እዚ
ኮይኑ ግን ስለምንታይ ከምዘጋጥም
ዛጊት ብንጹር ዘርድእ መረዳእታ
የልቦን። ድኻም፡ ስእነት ድቃስን
ስልካየን እቶም ናብ ምምብሃቚ
ዝመርሑ ተርእዮታት ኢዮም።
ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ከምዝሕብሮ
ግን፡ ብዘይካ’ዞም ዝተጠቕሱ ካልኦት
ጠንቂ ምምብሃቚ ክኾኑ ዝኽእሉ
ምኽንያታት ከምዘለዉ ዝእምት
ኢዩ። ሰባትን ካልኦት እንስሳታትን
ስለምንታይ ከምዘንባህቑ ብጭቡጥ
ዝገልጽ መረዳእታ እኳ እንተዘይቀረበ፡
ኣብዚ ኣርእስቲ ብተደጋጋሚ ዝለዓሉ
መሰረታውያን ነጥብታት ንምጥቃስ
ዝኣክል፦
ስነ ኣካላዊ ክልሰሓሳብ:-

ቅድሚ መጥቃዕቲ፡ ተወዳደርቲ
ኣትለታት ከኣ ቅድሚ ውድድር
ከምባህቑ ስለዝረኣዩ፡ ድኻም ጠንቂ
ምምብሃቚ ኢዩ ኢልካ ክድምደም
ኣጸጋሚ ኢዩ።
ብተወሳኺ ሰባት ረሲኑ
ንዝጸንሐ ሓንጎሎም ክሃድእ መታን
ከምዘንባህቑ ዝገልጽ መጎተ’ውን
ይቐርብ ኢዩ። እዚ ከኣ ምስቲ
ምምብሃቚ ንቑሓት ከምዝገብረና
ዝገልጽ መረዳእታ ብምትእስሳር
ዝመጸ ኢዩ።
እዚ ኮይኑ‘ቲ ስለምንታይ እንስሳታት
የንባህቑ ብንጹር ኣይፍለጥን ኢዩ።
ኮይኑ ግና ምስ ምምብሃቚ ተዛሚዱ
ኣብ ደቂሰብን ኣህባይን፡ ሳሕቲ
እዋናት ከኣ ኣብ ኣኻልብ ዝረአ
ፍሉይ ተርእዮ ኣሎ። እዚ ከኣ ዘንባህቑ
ተዓዚብካ ናይ ምንብሃቚ ተግባር
ኢዩ። ደቂሰብ ብዛዕባ ምንብሃቚ
ዝገልጹ ነገራት ኣብ ዝዕዘቡሉ እዋን
ይኹን ዘንብሃቚ ሰብ ኣብ ዝርእዩሉ
ኣጋጣሚ ከምዝንባህቑ ዝተኻየዱ
ምርምራት ይገልጹ። እዚ ናይ
ተለጋጋብነት ክስተት ካብ ኣርባዕተ
ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዝኾነ ዘጋጥም
ኢዩ። ብተወሳኺ’ውን ብዘይካ
ብምርኣይ፡ ብዛዕባ ምምብሃቚ ዝገልጹ
ጽሑፋትን ዕላላትን ኣብ ዝንበበሉን
ዝስመዓሉን እዋናት ከይተረፈ እዚ
ናይ ምምብሃቚ ተርእዮ ከምዝኽሰት
ይግለጽ። እሞኸ ደኣ፡ ንስኻትኩምከ
እዚ ጽሑፍ ኣብ ዘንበብኩምሉ እዋን
ክንደይ ግዜ ኣምባሂቚኩም ትኾኑ!

ዝተፈላለዩ መርዛማትን ቀዘፍትን
ኬሚካላትን ባዮሎጂካዊ ባእታታትን
ከም ኣጽዋር ብምጥቃም ዝካየድ
ዓይነት ቅዲ ኲናት ኢዩ። እዞም
ኬሚካላትን ሂወታውያን ባእታታትን
ብዘኸትሉዎ መጠነ ሰፊሕ ሰባዊ
ህልቂት ከኣ፡ ከም ኣጽዋር ኣጽነትቲ
ኣህዛብ (weapons of mass
destruction) ይቑጸሩ። ብሓፈሻ ክረአ
እንከሎ ኬሚካላዊ ቅዲ ኲናት፡ ንመርዛም
ትሕዝቶ ኬሚካላት (ናይ ጋዛት፡ ፈሰስትን
ድሩቓትን ኬሚካላት) ተጠቒምካ
ኣብ ልዕሊ ደቂሰብ፡ እንስሳታትን
ኣትክልትን ዝግበር መጥቃዕቲ ዝውክል
ኢዩ። ባዮሎጂካዊ ቅዲ ኲናት ድማ
ንኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ፡ ብዓይኒ
ክረኣዩ ዘይክእሉ ደቀቕቲ ህዋስያን
(ከም ባክቴርያን ጀርምን) ብምውሳድ፡
በቲ ንሳቶም ዘፍርዩዎ መርዚ ኣቢልካ
ዝፍጠር ሓደጋ ኢዩ።
ባዮ-ኬሚካላዊ ቅዲ ኲናት ኣንጻር
ወተሃደራዊ ሰራዊት፡ ሲቪላዊ ህዝቢ
ከምኡ ከኣ ካልእ ዝኾነ ሂወታዊ ዕላማ
ዘቕንዐ ኢዩ። እቶም ዝተጠቕሱ ባዮኬሚካል ባእታታት ኣብ ሓደ ውሱን
ቦታ ብሓገዝ ኣይሮሶል (ኣብ ኣየር
ዝነጽግ መሳርሒ)፡ ንኣሽቱ ቦምባታት
ኢድን ነተጒትን ይብተኑ። እቲ ዕላማ
ዝተገብረ ቦታ ሰፊሕ ምስዝኸውን
ከኣ፡ ተሳትፎ ናይ ሚሳይላትን ዓበይቲ
ቦምባታትን ከበድቲ ብረታትን ይጠልብ።
በዚ መስርሕ ዝካየድ መጥቃዕቲ
ሓንሳብ ምስተፈጸመ ክትከላኸሎ ኣመና
ኣጸጋምን ዳርጋ ዘይከኣልን ኢዩ።
ምኽንያቱ እቶም ዝተበተኑ መርዛማት
ባእታታት ናብ ኣየር ሓንሳብ ምስ ወጹ
ንኽትቆጻጸሮም ኣመና ኣሸገርቲ ኣብ
ርእሲ ምዃኖም፡ ዘኸትሉዎ ዕንወት’ውን
ካብ ምሕያሉ ዝተላዕለ ክግመት ዝከኣል
ኣይኮነን። ብተወሳኺ እዞም ባእታታት
ኣብ ኣየር ተበቲኖም ኣብ ዝርከብሉ
እዋን፡ ብዝተፈላለዩ ናይ ኩነታት
ኣየር ለውጥታት ዝጽለዉ ኢዮም።
ንኣብነት ዝናብ ንውጽኢታውነቶም
ናይ ምድኻም ተኽእሎ ክህልዎ
እንከሎ፡ ብኣንጻሩ ንፋስ ከኣ ናብ
ዘይተደልየ ኣንፈት ብምምራሕ ካብ
ዕላማ ወጻኢ ዕንወት ከምዘኸትሉ
ክገብሮም ይኽእል።
ሓደ ካብ ጥንታውያን ዓይነታት
ከምዝኾነ ዝግለጽ እዚ ዓይነት ቅዲ
ኲናት ብዙሕ ደገፍ ዘይብሉን ኣዝዩ
ጽሉእን ኢዩ። ንጸላኢኻ ሰሚምካ
ምጥፋእ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ
ዝካየድ ተግባር ኢዩ። ቅድሚ
ኣሽሓት ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ
ብርክት ዝበሉ ውግኣት‘ውን እዚ
ባዮሎጂካዊ ባእታታትን ከሚካላትን
ተጠቒምካ ዝግበር ውግእ ኣብ ግብሪ
ውዒሉ ኢዩ። ኣድላይነቱን ዘኽትሎ
ዕንወትን ብምርኣይ ግና ምስ ግዜ
ክኽልከል ከምዘለዎ ተኣሚኑሉ ኣብ
1899 ኣብ ሄግ (ነዘርላንድስ) ኣንጻር
ምጥቃም ባዮ-ኬሚካላዊ ኣጻዋር
ዝእውጅ ንድፊ ድሕሪ ምርቃቑ፡
ተቐባልነት መብዛሕትአን ሓያላን
ሃገራት ረኺቡ። ይኹን እምበር እዚ
ኣዋጅ ኪንዮ እቲ ድሕሪ ሒደት
ዓመታት ዝፈለመ ቀዳማይ ኲናት
ዓለም ክሰርር ኣይከኣለን። ፈለማ
ሓይልታት ጀርመን፡ ቀጺሎም ድማ

ባዮ-ኬሚካላዊ ኲናት
ብሪጣንያን ፈረንሳን
ዝርከባኦ
ኪዳን
ሓይልታት መርዛም
ጋዛት
ክጥቀሙ
ተራእዮም። እዚ
ድማ ሓደ ካብቲ
ናይ ልዕሊ 100 ሽሕ
ሰባት መቕዘፍቲ
ምኽንያት ክኸውን
ተራእየ። ብዘይካ’ዚ
ኣብ መበል 20 ክ/
ዘመንባዮ-ኬሚካላዊ
ኣጻዋር
ኣብ
ግብሪ ዝወዓለሎም
ኣጋጣሚታት
ንምጥቃስ፡ ኲናት
ኢራን-ዒራቕ
(1980-1988)፡
ብኣመሪካ
ኣብ
ልዕሊ
ሰራዊት
ቬትናምን ጫካታት
ቬትናምን ንምጽናት ዝተወሰደ
ስጉምቲ’ዩ።
ባዮ-ኬሚካላዊ ኣጽዋር ኣብ
ንጥፈታት
ግብረ
ሸበራዊ
መጥቃዕታት ብዙሕ እዋናት
ተራእዮም ኢዮም። ኣብ 1995
ኣብ ቶክዮ ኣብ ሓደ መጸበዪ
ባቡር ዝተበተነ፡ ሂወት 12 ሰባትን
ማህሰይቲ 5000 ካልኦትን ዘኸተለ
ናይ ጋዝ መጥቃዕቲ ሓደ ኣብነት
ኢዩ። ኣብ 2001 እውን ንወራር
ኣመሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተኸቲሉ
ኣብ ዝተፈላለያ መንግስታውያን
ኣብያተ ጽሕፈትን ናይ ማዕከናት
ዜና
ትካላትን
ዝተፈጸመ
‘ኣንትራክስ’ ዝተሰመየ ሓደገኛ
ባክተሪያ
ኣብ
ቦስጣታት
ብምዕሻግ ዝተኻየደ ባዮሎጂካዊ
መጥቃዕቲ’ውን ኣሎ ብቐረባ
ዝዝከር።

ንምዕባለታት፡ ዝርጋሐን ኣጠቓቕማን
ባዮሊጂካውን ኬሚካላውን ባእታታት
ኣመልኪቱ ካብ ነዊሕ እዋን ዝተበገሱ
ምጉታት ኣለዉ። ኣብዚ ዓይነት
መሳርሒ ኲናት እወታዊ ርእይቶ
ዘለዎም እዞም ኣጽዋር ብመንጽር
ዘውጽኡዎ ዋጋን ዝህቡዎ ሓያል
ናይ መጥቃዕቲ ዓቕምን ብምርኣይ
ተመራጺ ምዃኑ ድማ ይኣምኑ። ኣብ
ልዕሊ ሂወታውያን ዝያዳ ጠያይትን
ቦምባታትን ሃሰይቲ ከምዘይኮኑን፡
ኣልመስቲ ደኣ’ምበር ቀተልቲ
ዘይምዃኖምን ብምግላጽ ከኣ
ደገፎም ይህቡ። ብኣንጻሩ እቶም
ተጻረርቱ ድማ፡ ባዮ-ኬሚካላዊ
ቅዲ ኲናት ዘየተኣማምን ከምዝኾነ
ብምምልካት፡ ውጽኢቱ ቁጽሪ
ኣልቦ ሰባዊ ህልቂት ዘኸትልን፡
ንሚዛን ባህሪ ንሓዋሩ ኣብ
ሓደገኛ ምምዝባል ዘእቱን ምዃኑ
ይምድሩ።

ሕቶ ንሃብሮም
1. ብዛዕባ ሶቕራተስ ሓቂ ዘይኮነ ኣውጽእ
ሀ. ኣብ ኣቴንስ (ግሪኽ) ተወሊዱ ለ. ብናይ ሞት መቕጻዕቲ ሓሊፉ
ሐ. መጻሕፍቲ ከይጸሓፈ ሞይቱ
መ. ተመሃራይ ናይ ፕላቶ
ነይሩ
2. ኣብ ጸጉሪ ዝርከብ ዓይነት ፕሮቴን እንታይ ይበሃል ?
ሀ. ኒከቲን
ለ. ከራቲን
ሐ. ፕሪዮንስ
መ. መልሲ የለን
3. ጠንቂ ፍግረ-መሬት ኣብ ምድረ በዳ እንታይ ኢዩ?
ሀ. ዝናብ
ለ. በረድ
ሐ. ንፋስ
መ. ኩሎም መልሲ‘ዮም
4. ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ዝዓበየ ፈለግ ኣለሊ።
ሀ. ፈለግ ቮልጋ
ለ. ፈለግ ዳንዩብ
ሐ. ፈለግ ሪን
መ. ፈለግ መዩስ
5. ኣብ ኣካላት ወዲ ሰብ እቲ ዝዓበየ ዋህዮ ናይ ኣየናይ ክፋል ኢዩ?
ሀ. ዋህዮ ጸላም ከብዲ
ለ.ዋህዮ ኲሊት
ሐ. ዋህዮ ዘርኢ ተባዕታይ
መ. ዋህዮ እንቋቚሖ ኣንስተይቲ

መልሲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን
1. ሀ

2. ሐ

3. ሐ

4. መ

5. ሜትሮሎጂ
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ሓዳስ ኤርትራ

ስፖርት
ኤርምያስ ገብረልዑል
ergh@zena.gov.er

ኣትለታት ናብ ኣመሪካ ኣምሪሖም

ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሓሙሽተ መዓልታት ኣብ ኢዩገን (ሕቡራት
መንግስታት ኣሜሪካ) ኣብ ዝካየድ መበል 15 ዓለማዊ ውድድር
ትራክን ፊልድን መንእሰያት ኣትለታት (15th IAAF World Junior
Championships) ዝሳተፉ ኤርትራውያን ኣትለታት ናብ ኣመሪካ
ኣምሪሖም፣
እዞም ናብቲ ካብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ዝተዋጽኡ ኣትለታት ዝሳተፉሉ
ዓለማዊ ውድድር ከሳትፎም ዝኽእል ሰዓት(ሚኒማ) ኣማሊኦም ናብቲ
ውድድር ዘቕንዑ ኣትለታት፦
- ኣብርሃም ጸጋይ ኣብ ውድድር 800ሜ.
- ጸጋይ ጥዑማይ ኣብ ውድድር 5000ሜ.
- ኣፈወርቂ ብርሃነ ኣብ ውድድር 10,000ሜ.
- ወይኒ ቀላቲ ኣብ ውድድር 3000ሜ. እዮም፣
እቶም ኣትለታት ነቲ ውድድር ዝበቅዕ ምድላዋት ከካይዱ ዝጸንሑ
ኮይኖም፡ ኣብቲ ዝጽበዮም ዓለማዊ ውድድር ዝነኣድ ተወዳዳርነት ከርእዩ
ትጽቢት ከምዝግበረሎም ካብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ
ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ፣

ክሳብ ትማሊ
ምሸት . . .
= ሃብታም እስጳኛዊት ክለብ ሪያል
ማድሪድ ንተጻዋታይ ክለብ ሞናኮ - ጀምስ
ሮድሪዝ ከተፈርም ኣብ ጥርዚ ምብጽሓ
ይግለጽ ኣሎ፣
= ኣላዪ ክለብ ቶተንሃም - ፖቸቲኖ
ንኣጥቃዒ ጀይ ሮድሪገዝ ካብ ሳውዝሃምፕተን
ከፈርም ተበግሶታት ወሲዱ፣
= ኤቭርተን ንወዲ 18 ዓመት ኣከፋፋሊ
ብረንዳን ጋሎወይ ካብ ኤምከይ ዶንስ ክትገዝእ
ዝርርብ ጀሚራ፣
= ብ12.5 ሚልዮን ፓውንድ ናብ
ሳውዝሃምፕተን ዝተሰጋገረ ዳኒ ኦስቫልዶ፡
ትማሊ ልምምድ ብምኳሩ መቕጻዕቲ
ከምዝብየነሉ ክለቡ ኣፍሊጣ፣
= ቸልሲ ንወዲ 29 ዓመት ብራዚላዊ
ተኸላኻሊ ሚራዳ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ
ክትገዝእ ባህጊ ከምዘለዋ ገሊጻ፣
= ኣሰልጣኒ ናፖሊ - ራፋኤል በኒተዝ፡
ንወዲ 23 ዓመት ኣከፋፋሊ (ኣብ ምክልኻል
እዩ ዘድህብ) ቦሩስያ ሞንቸግላባሽ - ክሪስቶፍ
ክራመር ከፈርም ከምዝደሊ ኣፍሊጡ፣

ኣርሰናል ንሓላዊ ልዳት
ኮሎምብያ ኦስፒና ከተፈርም
ኣብ ጥርዚ በጺሓ
ለንደናዊት ክለብ ኣርሰናል፡ ንሓላዊ ልዳት ሃገራዊት
ጋንታ ኮሎምብያ - ዴቪድ ኦስፒና ከተፈርም ኣብ
ጥርዚ ምብጽሓ ኣፍሊጣ፣
እታ ክለብ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሓቶ ዜና፡ ነቲ ኣብ
ውድድር ዋንጫ ዓለም 2014 ዝነኣድ ብቕዓት ዘርኣየ
ሓላዊ ልዳት ብ3.2 ሚልዮን ፓውንድ ከተፈርም ምስ
ክለቡ ኒስ ኣብ ስምምዕ ምብጽሓ ኣነጺራ፣ ብክለብ
ቫለንስያ ክህደን ዝጸንሐ ወዲ 25 ዓመት ኦስፒና፡ ቀንዲ
መተሓላልኽቲ ቸስኒ ክኸውን ይግመት፣ ኦስፒና
ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኮሎምብያ ክሳብ ርብዒ ፍጻመ
ውድድር ዋንጫ ዓለም 2014 ምብጽሑ ይዝከር፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣርሰናል፡ 35 ሚልዮን
ፓውንድ ንዝተተመነ ተጻዋታይ ስፖርቲን ሊዝበን
- ዊልያን ካልርቫሎ ኣብ ራዳራ ምእታዋ ተሓቢሩ፣
እቲ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ምክፍፋል ዘዘውትር
ተጻዋታይ፡ ክለቡ ትሕቲ 40 ሚልዮን ፓውንድ
ፈልከት ከምዘይተብሎ ይንገር፣

ዋንጫ
ዓለም
ነቒዓ
ኣብ ጀርመን እትርከብ ቅዳሕ ዋንጫ
ዓለም 2014፡ ብተጻወትቲ ጀርመን
መንቃዕቲ ከምዝወረዳ ተሓቢሩ፣
ብመሰረት ማሕበር ኵዕሶ እግሪ
ጀርመን፡ እታ ቅዳሕ ዋንጫ፡ ተጻወትቲ

ጉዳይ
ኤቭራ
ጠልጠል
ኢሉ
ተኸላኻሊ ክለብ ማን ዩናይትድ ፓትሪስ ኤቭራ፡
ናብ ጁቬንቱስ ናይ ምስግጋሩ ተኽእሎ ኣዝዩ
ከምዝማህመነ ይግለጽ ኣሎ፣
ምስ ሻምፕዮን ኢጣልያ ዝኾነት ጁቬ ክጽንበር
ኣብ ድርኩኺት በጺሑ ዝነበረ ኤቭራ፡ ብ2.5 ሚልዮን
ፓውንድ ክታሙ ከንብር ኣብ ዝተቐራረበሉ እዋን
ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ኣንቶንዮ ኮንተ መዝነቱ
ብምርካቡ እቲ መስርሕ ክጓተት ምግዳዱ ማዕከናት
ዜና የረድኣ፣ በዚ ድማ እቲ ፈረንሳዊ ተኸላኻሊ፡ ምስ
ሓድሽ ኣሰልጣኒ ጁቬ ማሲሞ ኣለግሪ ‘ሀ’ ኢሉ ዝርርብ
ምጅማሩ እቶም ምንጭታት ወሲኾም የረድኡ፣
ብሓድሽ ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ሉዊስ ቫን
ሃል ናብ ካልእ ክለብ ክኸይድ ቀጠልያ መብራህቲ
ዝተወልዐሉ ኤቭራ፡ ድሕሪ ምስግጋር ሉክ ሻው
ናብ ዩናይትድ ኣገዳስነቱ ከምዝተሓተ ተንተንቲ
የረድኡ፣
ንመስመር ምክልኻል ክለቡ ከሐይል ዝወሰነ ቫን
ሃል፡ ቀንዲ ዓርኪ ቫን ፐርሲ ንዝኾነ ቶማስ ቨርማለን
ከፈርም ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ፣ ብተወሳኺ
እውን ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ፊዮነርድ
- ስቴፈን ደ ቭሪጅ ኣብ ራዳር እቲ ኣሰልጣኒ ካብ
ዝኣተዉ ተጻወትቲ ይጥቀሱ፣ እንተኾነ እቲ ተጻዋታይ
ፊዮነርድ ብላዝዮ እውን ተጠሚቱ ምስ ምህላዉ ማን
ዩናይትድ ካብታ ኢጣልያዊት ክለብ ሓያል ህልኽ
ክገጥማ ከምዝኽእል ይግለጽ፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ካርዲፍ ሲቲ ንተኸላኻሊ
ማንቸስተር ዩናይትድ ሚካኤል ኪን ክትገዝእ ባህጊ
ኣሕዲራ ምህላዋ ቢቢሲ ትማሊ ገሊጻ፣ ኣብ ግጥም
ዋንጫ ሊግ 2012/’13 ክልተ ግዜ ጥራይ ዝተሳተፈ
ኪን፡ ምስ ኣሰልጣኒ ኣጉናር ሶልሻየር ጥቡቕ ርክብ
ከምዘለዎ ይግለጽ፣ እቲ ወዲ 21 ዓመት ተኸላኻሊ፡
ምስ ክለባት ሌሰር ሲቲ፡ ደርቢ ኮንቲን ባላክበርን
ብመልክዕ ልቓሕ ክጻወት ጸኒሑ፣ ኣብዚ ሕጂ እዋን

ሞቅሽሽ
118 ሸቶታት ዘቑጸረ ሓላዊ ልዳት
ኣብዚ ሕጂ እዋን ክለባት ኤውሮጳ ንዝስዕብ ዓመተ ስፖርት ብቑዓት ተጻወትቲ ኣብ ምህዳን
ይርከባ፣ ኣብዚ ሳልሳቲ ግን እተን ክለባት፡ ካብ ክለብ ሳኦ ፓውሎ ብዝተዘርግሐ ዜና ኣዒንተን
ናብ ብራዚል ኣቕኒዐን ይርከባ - 118 ሸቶታት ንዘቑጸረ ሓላዊ ልዳት ሳኦ ፓውሎ ንምግዛእ፣
ሮጀርዮ ሰኒ፡ ወዲ 41 ዓመት ሓላዊ ልዳት እዩ፣ ንሱ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ክለቡ ምስ ባሂያ
ዝተባህለት ክለብ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዘቑጸራ ፍጹም ቅላዕ ድማ ንብዝሒ ሸቶታቱ ናብ
118 ኣበሪኹ ኣሎ፣ ብልጫ ሴኒ፡ ብዘይካ ፍጹም ቅላዕ፡ ክለቡ ናጻ ቅላዕ እንተረኺባ እውን ኣብ
እጃሙ’ዩ - ምስ ሰኪዔት ምርኻብ ኣይሓምቕን እዩ፣

ድማ ምስታ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
ዑደት ተካይድ ዘላ ክለብ ይርከብ፣ ንካርዲፍ ይኣሊ
ዘሎ ሶልሻየር፡ ኣብ መስመር ምክልኻል ተወሰኽቲ
ተጻወትቲ ንምግዛእ ሃሰው ይብል ምህላዉ ይንገር፣
** ** **

ሓጎሶም ኣብ ምግላጽ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን
መንቃዕቲ ከምዝገጠማ፡ ይኹን ደኣ
እምበር ኣብ ናይ መን ኢድ እንከላ እቲ
ሓደጋ ከምዘጋጠመ ክፈልጥ ከምዘይከኣለ
ገሊጹ፣
ብጀዋኪም ሎው እትእለ ጀርመን፡
ኣርጀንቲና 1ብ0 ብምርታዕ ንራብዓይ
ግዚኣ ዋንጫ ዓለም ምስፍሳፋ ይፍለጥ፣
እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣብ 1954፡ 1974
ከምኡ ድማ 1990 ድሕሪ ምዕታራ
ድሕሪ 24 ዓመታት እያ ደጊማ ጎብለል
ምዃና ኣረጋጊጻ፣
ኣብቲ 13 ሓምለ ኣብ ስታድዪም
ማራካና ዝተኻየደ ግጥም ፍጻመ፡ ፊፋ፡
ነታ ክብርቲ ዋንጫ ብመገዲ ፕረዚደንት
ብራዚል ኣቢሉ ንሓለቓ ጋንታ ጀርመን
ለሃም ምርካቡ ይፍለጥ፣ እንተኾነ
እታ ጋንታ ጠገለ ብዘይብሉ መገዲ
ሓጎሳ ብምጽንባላ እቲ ሓደጋ ከጋጥም
ከምዝኸኣለ ፊፋ ይሕብር፣ እቲ ማሕበር፡
ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን፡ ነታ ዋንጫ
ንድምጻዊት ሪሃና ብምጭባጣ ቂር
ከምዝበሎ ምግላጹ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ
እዩ፣
ፊፋ፡ እታ ዋንጫ ኣስታት 10 ሚልዮን
ዩሮ ከምእትትመን ይሕብር፣
ብጉዳይ ዋንጫ ድቃስ ዘይብሉ ፊፋ፡

ኣስፓስ

ናብ ሰቪያ ተሰጋጊሩ
ኣጥቃዒ ክለብ ሊቨርፑል - ላጎ ኣስፓስ
ብመልክዕ ልቓሕ ናብ ሰቪያ ከምዝተሰጋገረ
ተሓቢሩ፣
እቲ ንሓደ ዓመተስፖርት ኣብ እስጳኛ ክጻወት
ዝተሰማምዐ ተጻዋታይ፡ ድሕሪ እቲ መስርሕ
ልቓሕ ምዝዛሙ ንሰለስተ ዓመታት ብቐዋምነት
ክጻወት ዘኽእሎ ክታም እውን ኣንቢሩ ኣሎ፣
ወዲ 26 ዓመት ኣስፓስ፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት
እዩ፡ ካብ ሴልታቮጎ ናብ ሊቨርፑል ብ7 ሚልዮን
ፓውንድ ተሰጋጊሩ፣ እቲ እስጳኛዊ ተጻዋታይ
ኣብ ኣንፊልድ ኣብ ዝጸንሓለን እዋናት 15
ጸወታታት ከካይድ እንከሎ፡ ካብአን ድማ ኣብ
ትሸዓተ ተቐይሩ እዩ ናብ ሜዳ ኣትዩ፣ ሓንሳብ

ድማ ኵዕሶ ምስ ሰኪዔት ኣራኺቡ፣
ንስዋረዝ ብ75 ሚልዮን ፓውንድ ናብ
ባርሴሎና ዝሸጠት ሊቨርፑል፡ ኣብዚ ናይ
ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ ንናይ ክንፊ
ተጻዋታይ ክለብ በነፊካ ላዛር ማርኮቪች፡ ከምኡ
እውን ካብ ሳውዝሃምፕተን ንኣዳም ላላናን ሪኪ
ላምበርትን ምፍራማ ይፍለጥ፣ ብተወሳኺ እውን፡
እታ ‘ቀያሕቲ’ ተባሂላ እትጽዋዕ ሊቨርፑል፡
ንኣጥቃዒ ክለብ ኪውፒኣር ረሚ ከተፈርም ኣብ
ስምምዕ ምብጽሓ ይፍለጥ፣ ኣጥቃዒ ሊለ ኦርጂን
ተኸላኻሊ ሳውዝሃምፕተን ሎቨረንን እውን ኣብ
ራዳር ናይታ ክለብ ዝኣተዉ ተጻወትቲ እዮም፣
** ** **

ብራዚል ጠቕሊላ ዝወሰደታ ዋንጫ ጁለስ
ሪመት፡ ኣብ 1983 ብምስራቓ ኣዝዩ
ምቕሓሩ ኣብ እዋኑ ገሊጹ እዩ፣ ሕጂ
ድማ ብጀርመናውያን፣
ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ሰርጆ
ራሞስ፡ ክለቡ ዋንጫ ዓቲራ ጽምብል
ኣብ እተካይደሉ ዝነበረት እዋን እታ
ዋንጫ ካብ ኣውቶቡስ ወዲቓ ማህሰይቲ
ስለዘጋጠማ ኣብ እዋኑ ኣቓልቦ ማዕከናት
ዜና ምስሓቡ ይፍለጥ፣

ቅንጥብጣብ
= እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ሊቨርፑል ስቴቨን
ጀራርድ፡ ካብ ኣህጉራዊ ጸወታታት ምእላዩ ትማሊ
ኣፍሊጡ፣ እቲ ወዲ 34 ዓመት ተጻዋታይ፡ ንሃገራዊት
ጋንትያ እንግሊዝ ብመዝነት ሓለቓ ጋንታ ኣብ
ብራዚል ምምርሑ ይፍለጥ፣ እንተኾነ እታ ሃገራዊት
ጋንታ ዘይከምዝተዘርበላ ካብ ናይ ምድብ ጸወታታት
እያ ተኣልያ፣ እቲ ገዲም ተጻዋታይ፡ 114 ግዜ
ምስታ ሃገራዊት ጋንታ ክጻወት እንከሎ 21 ሸቶታት
ኣመዝጊቡ፣
= ኣብ ክለብ ሚላን ዘይማእመኦ ማርዮ ባላቶሊ
መጻኢኡ ፍሉጥ ከምዘይኮነ እየን ማዕከናት ዜና ኢጣልያ
ዘጋውሓ፣ ትማሊ ድማ፡ ክለቡ ሚላን፡ ነቲ ተጻዋታይ
20 ሚልዮን ዩሮ ትኸፍል ክለብ እንተመጺኣታ ዓይና
ከምዘይትሓሲ ምሕባራ መርበብ ሓበሬታ ጎል ኣሚታ፣
ኣብ ውድድር ዋንጫ ኢንተርናሽናል ሻምፕዮን (24
ሓምለ እዩ ክካየድ) ክትጽመድ ወሲና ዘላ ሚላን፡
ነቲ ኢጣልያዊ ኣጥቃዒ ከተፋንዎ ናይ ነዊሕ እዋን
መደባ እዩ - ብፍላይ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2014፣ ናይ
ቅድም ኣጥቃዒ ማን ሲቲ - ባሎተሊ፡ ስሙ ምስ ክለብ
ኣርሰናል ይለዓል ብምህላዉ ናብታ ለንደናዊት ክለብ
ናይ ምግዓዝ ተኽእሎ ከምዘለዎ ይግለጽ፣ እንተኾነ
ኣርሰናል ብ40 ሚልዮን ዩሮ ንሳንቸዝ ካብ ባርሴሎና
ድሕሪ ምግዝኣ ነቲ ተጻዋታይ ናይ ምፍራማ ተኽእሎ
ግን ኣካታዒ እዩ፣
= ዓባይ እንግሊዛዊት ክለብ ማን ዩናይትድ
ንኣከፋፋሊ ክለብ ጁቬንቱስ - ቪዳል ብ54 ሚልዮን
ዩሮ ንምግዛእ ሓድሽ መደብ ምንቃላ ተሓቢሩ፣ እቲ
ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ቺለ
ጎሊሑ ዝተራእየ ተጻዋታይ፡ ንቀልቢ ኣሰልጣኒ ቫን
ሃል ካብ ዝሰሓቡ ተጻወትቲ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ፣

ኔግሬዶ ንሰለስተ ወርሒ . . .

ኣጥቃዒ ክለብ ማን ሲቲ - ኣልቫሮ ኔግሬዶ ክለቡ ናይ ቅድመ ምጅማር ዓመተ ስፖርት
2014/’15 ምስ ክለብ ሂትስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ምሕዝነት ብዝወረዶ ማህሰይቲ ንኣስታት ሰለስተ
ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ከምዝርሕቕ ተሓቢሩ፣
ኣብቲ ማን ሲቲ 2ብ1 ዝተዓወተትሉ ግጥም፡ እቲ ወዲ 28 ዓመት እስጳኛዊ፡ ኣብ የማናይ እግሩ
ከቢድ ማህሰይቲ ከምዝገጠሞን እታ ክለብ ካብ እተካይዶ ጸወታታት ድማ ክርሕቕ ምዃኑን
ኣነጺሩ፣
ብክለብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ክህደን ዝወርሐን ግን ከኣ ኣብ ሲቲ ክጸንሕ ዝወሰነን ኔግሬዶ፡ ኣብ
ስታድዪም ኢትሓድ ሕጉስ ምህላዉን ናብ ካልእ ክለብ ናይ ምኻድ ባህጊ ከምዘይብሉን ድሕሪ
እቲ መጉዳእቲ ኣብ ውልቃዊ መርበብ ሓበሬታኡ ኣስፊሩ ይርከብ፣ ይኹን እምበር፡ ዝሓለፈ
ዓመተ ስፖርት ቦታኡ ብኤዲን ዜኮ ብመጠኑ ዝተመንጠለ ኔግሬዶ፡ ብኣሰልጣኒ ክለቡ ማኑኤል
ፐለግረኒ ንመሸጣ ከምዝወረደ ይግለጽ፣
ኣብ መስከረም 2013 ካብ ሰቪያ ናብ ሲቲ ዝተሰጋገረ ኔግሬዶ፡ ብተደጋጋሚ ብሰንኪ ዝገጠሞ
ማህሰይቲ ካብ ጸወታ ክቦኩር ይግደድ ነይሩ፣ በዚ ድማ ኣብ 16 ጸወታታት ማን ሲቲ ኵዕሶ ምስ
ሰኪዔት ምርኻብ ክጽገም እንከሎ፡ ብሰንኪ ዘርኣዮ ትሑት ብቕዓት ድማ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ
እስጳኛ ክምረጽ ከምዘይከኣለ ይሕበር፣
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ሓዳስ ኤርትራ

“እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ጃምላዊ ህልቂት
ትፍጽም ኣላ” ፕረዚደንት ቨነዙዌላ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

23.6 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ክኸፍል
ዝተፈርደ ኩባንያ ሽጋራ!!

ሲንቲያ ሮቢንሰን ዝተባህለት ኣመሪካዊት
ቅድሚ ሽዱሽተ ዓመት’ያ ኣብ ልዕሊ
ኩባንያ ትምባኾ ኣር.ጀይ ረይኖልድስ ክሲ
መስሪታ። ንሳ፡ እቲ ኩባንያ ሽጋራ ናይቲ
ኣብ ልዕሊ በዓል-ቤታ ዝወረደ ሕማም
ካንሰር ቀንዲ ተሓታቲ ብምዃኑ’ያ ካሕሳ
ክትሓትት ጸኒሓ።
ሲንቲያ ከምእትገልጾ ብ1996 ዝሞተ
በዓል-ቤታ፡ ብሕማም መንሽሮ ሳንቡእ
ይሳቐ ምንባሩን ጠንቁ ድማ ንነዊሕ
ዓመታት በቲ ክሱስ ኩባንያ ዝፈረየ
ሽጋራ የትክኽ ምንባሩን ትገልጽ። እቲ
ኩባንያ ብተዘዋዋሪ ንህይወት በዓል-ቤታ
ከምዘጥፈአ ብምግላጽ ድማ ብግቡእ
ክትከሓስ ከምዘለዋ ትምጉት ምህላዋ’ዩ

ቢቢሲ ዘገንዝብ።
እነሆ ድማ ድሕሪ ናይ ሓያሎ
ዓመታት ላዕልን ታሕትን
ቤት ፍርዲ ኣመሪካ 23.6
ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ክወሃባ
ከምዝወሰነ ቢቢሲ ሓቢሩ። እዚ
እምበረ-መጠን ዓቢ ካሕሳ ካብ
ግምታ ወጻኢ ከምዝኾና’ያ ንሳ
ትገልጽ።
ሓለፍቲ ናይቲ ዓርሞሺሻዊ
ኩባንያ ብወገኖም፡ ኩባንያኦም
ከምዚ ዓይነት ግዙፍ ካሕሳ
ክኸፍል
ከምዘይክእል
ብምምልካት፡
ይግባይ
ከምዝሓቱ’ዮም ዘረድኡ።
ቤት ፍርዲ ፍሎሪዳ፡ ነቲ ኩባንያ
ትምባኾ ክቐጽዖ ዝወሰነሉ ምኽንያት
ኣብ ባኮ ናይቲ ንሱ ዘፍርዮ ሽጋራ፡
ንሳዕቤናት ምትካኽ ዝገልጽ ናይ ጽሑፍ
መጠንቀቕታ ብዘይምስፋሩ ምዃኑ
ይገልጽ። እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ፍርዲ ድማ
ንኻልኦት ኩባንያታት ትምባኾ ንጹር
መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ክኸውን ተባሂሉ
ከምዝተወሰነ የረድእ።
ሲንቲያ ሮቢንሰን ብሞት በዓል ቤታ
ማይክል ጆንሰን ክወሃቦ ተወሲኑላ ዘሎ
መጠን ካሕሳ፡ ዛጊት ኣብ ውሽጢ ኣመሪካ
ተወዳዳሪ ዘይተረኽቦ መጠን ምዃኑ’ያ
ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ እተነጽር።

እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን
ትፍጽሞ ዘላ ደብዳብ ነፈርትን ናይ
ኣጋር መጥቃዕትን ምስ ጃምላዊ ህልቂት
ዝምደብ ተግባራት ምዃኑ ፕረዚደንት
ቨነዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ገሊጹ።
እቲ ፕረዚደንት፡ እስራኤል ኣብ ልዕሊ
ፍልስጤማውያን ተመጣጣኒ ዘይኮነ
ሓይሊ ትጥቀም ከምዘላ ብምምልካት፡
ኩሉ ተግባራታ ክኹነን ከምዝግባእ
ኣስሚሩሉ። ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ
ይግበር ከምዘሎ ዝገለጾ ንኽልቲኦም
ወገናት ኣሕቢርካ ናይ ምዅናን
ፈተነታት ንጹግ ምዃኑ ድማ ኣረዲኡ።
መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ
ወሽመጥ ቓዛ መበል 14 መዓልቲ
ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ዛጊት ዝበዝሑ
ቈልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 500
ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም ኣለዉ።
ትማሊ ኣብ ከተማ ክሃን የኑስ ብደብዳብ
ነፈርቲ ኲናት እስራኤል ኣባላት ክልተ
ስድራ ዝኾኑ 30 ሰባት ከምዝተቐትሉ
ጸብጻብ ቢቢሲ ኣነጺሩ።

ኣብ ሞምባሳ - ኬንያ ብሞተር
ብሽክለታ ተወጢሖም ዝኸዱ
ዝነበሩ ዕጡቓት ብዝፈነውዎ
ተዂሲ ኣርባዕተ ዜጋታት’ታ ሃገር
ከምዝተቐትሉ ቢቢሲ ሓቢሩ።
እቶም ዕጡቓት ኣብ ማእከል
ጎደና ብሃውሪ ኣልማማ ተዂሲ
ከምዝኸፈቱ ንሓበሬታ ኣብቲ
ቦታ ዝነበሩ ሰባት ብምጥቃስ እቲ
ዜና ኣመልኪቱ። በቲ መጥቃዕቲ
ቁጽሮም ዘይተነጸረ ሓያሎ ሰባት
ምቑሳሎም ድማ ተፈሊጡ። ዝሓለፈ
ቅንያት ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ
ዕላማ ዕጡቓት ሶማላውያን ኮይና
ከምዘላ’ዩ ዝግለጽ። ይኹን’ምበር
እቲ ጉዳይ ምስ ቀቢላዊ

ሊብያ፡ ንመዓርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ንምቁጽጻር ሓያል ውግእ ይካየድ
ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ተደኲኑ
ንዝርከብ ዝዓበየ ኣህጉራዊ መዓርፎ
ነፈርቲ ሊብያ ንምቁጽጻር ብ13
ሓምለ ዝተወልዐ ግጭት ገና ብዝሓየለ
መልክዑ ይቕጽል ከምዘሎ ይግለጽ
ኣሎ።
ብመሰረት ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ
ፕረስ፡ በቲ ኣብ መንጎ ክልተ
ተቐናቐንቲ ዕጡቓት ሚሊሻታት’ታ
ሃገር ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብ10ታት
ዝቑጸሩ ዜጋታት’ታ ሃገር ተቐቲሎም
ኣለዉ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ሊብያ ትማሊ ኣብ
ዝዘርግሖ ጸብጻብ፡ ኣብ ዉሽጢ’ዘን
ዝሓለፋ ሓሙሽተ መዓልታት ጥራይ
ብውሕዱ 47 ሰባት ኣብቲ ግጭት
ተቐቲሎም ኣለዉ። ካልኦት 120
ዝኣኽሉ ድማ ብኸቢድን ፈኲስን
ቆሲሎም ኣለዉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብቲ መዓርፎ-ነፈርቲ ካብ
ዝነበራ ዋንነት ሊብያ ዝኾና ብ10ታት

ዝቑጸራ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ እተን
ልዕሊ 90% ከቢድ ዕንወት ወሪድወን
ከምዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ሓያለ ካብኣተን ብኸቢድ ብረት
ድሕሪ ምህራመን ተቓጺለን ዝተሃሞኻ
ምዃነን’ውን ይግለጽ ኣሎ።
ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ምሊሻታት
ግዚያዊ ምቁራጽ ተኹሲ ክገብሩ

በዓል ተራ ቤት መድሃኒት፦
ፋርማሲ ኣሽፋእ

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተሰማሚዖም
ከምዝነበሩ’ዩ ዝግለጽ። ኮይኑ ግን ነቲ
ስምምዕ ብምጥሓስ ዝሓለፈ ሰንበት
ሓድሽ ግጭት ወሊዖም።
እቲ ግጭት ኣብዚ እዋን ካብቲ
መዓርፎ-ነፈርቲ ሓሊፉ ናብ ማእከል
ከተማ ትሪፖሊ ገጹ ይልሕም ከምዘሎ’ዩ
ዝጋዋሕ ዘሎ።

ኣብቲ ዛጊት ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ
ብወገን እስራኤል 22 ወተሃደራትን
ክልተ ሰላማውያን ሰባትን ከምዝሞቱን
ሓደ እስራኤላዊ ድማ ከምዝተማረኸን
ተገሊጹ’ሎ።
እስራኤልኣብዚእተካይዶዘላመጥቃዕቲ
ብውሕዱ 120 ፍልስጤማውያን
ዕጡቓት ከምዝቐተለት’ያ ትገልጽ። ዕላማ
ናይቲ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ድማ ነቲ
ካብ ሓማስ ከምዝትኮሰላ ዘሎ እትገልጾ

ዜና ብሓጺሩ
ግጭት ኬንያ ምትእስሳር ክህልዎ
ከምዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ’ውን
ከምዘሎ’ዩ ዝንገር።
ፖሊስ ኬንያ እቲ ኣብ ሞምባሳ
ዝካየድ
ዘሎ
መጥቃዕትታት
ብኣል-ሸባብ ይፍጸም ምህላዉ’ዩ
ዝኸስስ። ኣብታ ከተማ ዝሓለፈ ሰነ
ብዝተፈጸመ ክልተ መጥቃዕትታት
ብውሕዱ 60 ሰባት ከምዝተቐትሉ
ጸብጻባት ይሕብሩ።
***
ዕጡቓት ተቓወምቲ ደቡብ ሱዳን
ስምምዕ ምቁራጽተዂሲ ከምዝጠሓሱ
ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ።
እቲ ውድብ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡
ካብ ዝሓለፈ ግንቦት ጀሚሩ ኣብ
ተግባር ውዒሉ ዝጸንሐ ስምምዕ
ምቁራጽ ተዂሲ፡ በቶም ዕጡቓት
ተቓወምቲ ተጣሒሱ ምህላዉ
ኣፍሊጡ። እቶም ዕጡቓት ዝሓለፈ
ሳልስቲ ን”ናሲር” ዝተባህለት ከተማ
ከምዝተቖጻጸሩ’ዩ ዝግለጽ። ንሳቶም
ነታ ከተማ ዝተቖጻጸሩዋ ብዝፈነውዎ
ጸረ መጥቃዕቲ ምዃኑ ገሊጾም።
እቲ ተግባራት ድማ ምስ ምጥሓስ
ስምምዕ ዝምደብ ዘይኮይነ፡ ምስ ርእሰ
ምክልኻል ዝምደብ ከምዝኾነ’ዮም
ዘገንዝቡ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ
ዝሓለፈ ታሕሳስ ጀሚሩ ብዝተወለዐ
ኲናት ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ሰባት
ተመዛቢሎም ምህላዎም ይፍለጥ።
***
ፖሊስ እስጳኛ፡ ብቕትለት 400
ሰባት ንዝኽሰስ ዕሉል ኮሎምብያዊ

ዕለት				
ኣድራሻ
22/07/2014
ጐደና ኪልዓውታ ቁ.57 ኣኽርያ ከባቢ እንዳ ዓሊ በኺት

ፋርማሲ ቍ.1 ብዘይካ’ቲ መዓልታዊ እትህቦ ኣገልግሎት ምሉእ ለይቲ’ውን ክፍትቲ ኢያ፣

ኣድራሻ። ዞባ 1 ንኡስ ዞባ 02 ጐ. ናቕፋ ቍ.1

Sabur Printing Services

ሮኬታት ደው ንምባል ምዃኑ ተረድእ።
እዚ ከምዚሉ እንከሎ፡ ባይቶ ጸጥታ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቓዛ ህጹጽ
ምቁራጽ ተዂሲ ክግበር ጸዊዑ። እቲ
ባይቶ ንጉዳይ ቓዛ ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ
ኣኼባ ንኽልቲኦም ወገናት’ዩ ወቒሱ።
ብመሰረት ጸብጻብ ናይቲ ውድብ፡
ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ልዕሊ 83
ሽሕ ፍልስጤማውያን ካብ መነባብሮኦም
ተመዛቢሎም ኣለዉ።

ኣሰጋጋሪ ዕጸ-ፋርስ ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ከምዘእተወ ተገሊጹ።
ብመሰረት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ፡
እቲ ኣብ ኮሎምቢያ ‘ኦፊሲና ዲ
ኢንቪገዶ’ ናይ ዝተሰምየ ጉጅለ ዕጸፋርስ መራሒ ዝነበረ ሀርናን ኣሎንሶ
ዝተባህለ ዕጡቕ ዝሓለፈ ዓርቢ’ዩ
ኣብ ከተማ ኣሊካንተ እንከሎ ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ።
መንግስቲ ኮሎምቢያ፡ እቲ ዕጡቕ
መራሒ ብቕትለት ልዕሊ 400
ሰለማዉያን ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ
ብግፍዒን ምብስባስን ኣሽሓት
ኮሎምቢያዉያን’ውን ዝሕተት ኣዝዩ
ተደላዪ ኮይኑ ከምዝጸንሐ ድሕሪ
ምምልካት፡ ብምትሓዙ ልዑል
ሓጎስ ከምዝተሰምዖ ገሊጹ። “እቲ
ኣንጭዋ” ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ
ዝነበረ ወዲ 40 ዓመት ኣሎንሶ፡
ልዕሊ 200 ሰባት ኣብ ትሕቲኡ
ብምዕሳብ ኮከይን ዝዓይነቱ ዕጸፋርስ ካብ ኮሎምቢያ ናብ እስጳኛ
ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣብ ምስግጋር
ተጸሚዱ ከምዝጸንሐ’ዩ ዝንገረሉ።
ንሱ ብፖሊስ ኣብ ዝተታሕዘሉ
እዋን፡ ኣብ ኢዱ 40 ሽሕ ኤውሮ
ሒዙ ከምዝጸንሐ እቲ ዝተዘርግሐ
ዜና ወሲኹ የመልክት።
ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ፡
እስጳኛ ሓንቲ ካብተን ከም ቀንዲ
መሰጋገሪ ዕጸ-ፋርስ ናብ ኤውሮጳ
ኮይነን ዘገልግላ ሃገራት ሓንቲ
ክትከዉን እንከላ፡ ኮሎምቢያ ድማ
ሓንቲ ካብተን ብደረጃ ዓለም
ዝዓበየ ዕጸ-ፋርስ ዝፈርየለን ሃገራት
እያ። ኣብ 2003 ጥራይ ኣብታ
ሃገር ብጠቕላላ 290 ቶን ዕጸ-ፋርስ
ከምዝፈረየ ድማ ጸብጻብ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት የመልክት።
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