
      መበል 25 ዓመት  ቁ. 223                  ሰሉስ 17 ግንቦት 2016                            ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 3
ሪፖርታዥ ዋዕላ ሓምላይ 

ወፍሪ
ገጽ 5
እታ ጓል

ገጽ 6
“ተልእኾና፡ መነባብሮ 

ዜጋታት ንምምሕያሽ’ዩ” 

ገጽ 8
“ብቑዕ ኣገልግሎት ቴለፎን

. . .”

ገጽ 9
ፍረዝጊ፡ ማራቶን ናጽነት 

ተዓዊቱ

መራሕቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን 
ውድባትን፡ ብምኽንያት ብሩራዊ 
እዮቤልዩ ጽምብል ናጽነት፡ ናብ 
መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ናይ ዮሃና 
መልእኽቲ ይሰዱ’ለዉ።
መራሕቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ 

ኣውስትራልያ፡ ሪፓብሊክ ላይበርያን 
ሪፓብሊክ ህንዲን ኣብ መልእኽቶም፡ 
ንፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምሉእ 
ጥዕና፡ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰላምን 
ብልጽግናን ተመንዮም።
ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ 

ጃኮብ ዙማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ 
ዝኸፈሎ ዋጋ ከምኡ’ውን ቀጻሊ 
ምዕባለ ንምርግጋጽ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ 

ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ‘15 
ግንቦት’ን 10ይ ዓመት ምጅማር ሓምላይ 
ወፍሪን፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን 
ከምኡ’ውን ካልኦት ዕዱማት ኣብ 
ዝተረኽቡሉ፡ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ሚኒስትሪ 
ዜና ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሃገር-ሜድያ 
ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪሩ።
 ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 

ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ኣገዳስነት ምግራብን 
ሓምላይ መደባትን ኩሉ ዝግንዘቦን ሓድሽ 
ምህዞታት ዘየድልዮን ምዃኑ ጠቒሱ፡ 
“ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ኪለዓል ዝግብኦ 
ሕቶ እንተልዩ፡ ኣገዳስነቱ እናፈለጥና ምስ 
ልዑል ባህግና እንታይ ገይርና?” ዝብል 
ከምዝኾነ ሓቢሩ። (ምሉእ ትሕዝቶ ቃል 

መራሕቲ ሃገራት ናይ 
ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም

ዘለዎ ኣኽብሮት ብምግላጽ፡ 
ዝተመሓየሸ መነባብሮ ዜጋታት 
ንኽህሉን ርግኣት ዘለዎ ከባቢ 
ንምፍጣርን ኣብ ዝካየድ ዘሎ 
ጻዕሪ፡ ምስ ኤርትራ ተሓባቢሩ 
ክሰርሕ ቅሩብነቱ ኣረጋጊጹ።
ዋና ኣመሓዳሪ ሓባራዊ 

ሃብቲ ኣውስትራልያ ሰር ፒተር 
ኮስግሮቭ ብግደኡ፡ ኤርትራ ኣብ 
ዝተፈላለዩ መዳያት ብሓፈሻ ኣብ 
ጥዕና ድማ ብፍላይ ኣመዝጊባቶ 
ንዘላ ገስጋስ ዘለዎ ኣድናቖት 
ብምግላጽ፡ ኣብ መንጎ ሃገሩን 
ኤርትራን፡ ኣብ ጽላታት ጥዕና፡ 

ሕርሻን ዕደናን ሓባራዊ ምትሕግጋዝ 
ንምድንፋዕ ከምዝሰርሕ ሓቢሩ።
ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ላይበርያ ሚስ 

ኢለን ጆንሰን ሰርሊፍ ድማ፡ ህዝብን 
መንግስትን ኤርትራ ዘላቒ ሰላምን 
ምዕባለን ንምርግጋጽ ኣብ ዘካይድዎ 
ዘለዉ ቃልሲ፡ ምሉእ ዓወት ተመንያ።
ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ህንዲ 

ሚስተር ፕራናብ ሙኸርጂ ብወገኑ፡ 
ሃገሩ ምስ ኤርትራ ንዘለዋ ምዉቕ 
ዝምድና ብምጥቃስ፡ ነዚ ዝምድና’ዚ 
ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ብዝትግበሩ 
ምትሕግጋዛት ዝያዳ ንምድርዖም 
ከምዝሰርሕ ገሊጹ። 

ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ብዝተፈላለየ 
መሰናድኦታት ተዘኪሩ

ፕረዚደንት ኣብ ገጽ 3 ረአ)
ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ 

ብወገኑ፡ ሽሕ’ኳ እቲ ዘሎ ብድሆ ኣመና 
ገዚፍ፡ እቲ ኣብ 10 ዓመታት ዝተሰላሰለ 
ስርሓት ከኣ ኣዝዩ ምቕሉል እንተኾነ፡ 
መኽሰብናን ክሳራናን - ከም ውጽኢቱ 
ከኣ ሚዛንና ንምፍላጥ ኣብ ጭቡጣት 
ናይ ስፍሓት ኣሃዛትን ንዓኦም ዘንጸባርቑ 
ካርታታትን ኪሰፍሩ ስለዝነበሮም፡ እቲ 
ዕማም ብዙሓት ኣካላት ዘሳተፈ ምንባሩ 
ገሊጹ።
ኣካያዲ ስራሕ በዓል-ስልጣን ኣግራብን 

እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ ድማ፡ 
ዝበረሰ ኣግራብ ናብ ንቡር ንምምላስ 
ሓያሎ ጻዕርታት’ኳ ኪካየድ እንተጸንሐ፡ 
ናብ’ቲ ሸቶ ንምብጻሕ፡ ሓያል ስራሕ 
ይጽበየና ከምዘሎ ኣብሪሁ።

እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ምድልዳልን 
ምዝላይን መሬት ሕርሻ ንኽሰፍሕ፡ ከም 
ውጽኢቱ ድማ ፍርያምነት መሬትን 
እቶታውነትን ንኽዓቢ፡ ሓምላይ ወፍሪ 
ደፋኢ ተራ ይጻወት ምህላዉ ክበርህ 
እንከሎ፡ ብደረጃ ሃገር ኣስታት 300 ሽሕ 
ሄክታር ከምእተሓዝአ፡ ልዕሊ 40 ሚልዮን 
ፈልሲታት ድማ ከምእተተኽለ ተሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ኣፈወርቂ ዝርከቦም ሰበ-ስልጣን መንግስቲ፡ 
ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዝተዳለወ 
ቦታ ፈልስታት ተኺሎም።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ዝሓለፈ 10 

ዓመታት ብደረጃ ኮም፡ ማሕበራትን 
ውልቀ-ሰባትን ኣብ ንጥፈታት ምግራብ 
ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ፡ ብሚኒስትሪ 
ሕርሻ ዝተዳለወ ሽልማታት ተዓዲሉ። 

ብምኽንያት ጽምብል ብሩራዊ 
እዮቤልዩ ናጽነት፡ ብ15 ግንቦት ኣብ 
ከተማ ኣስመራ ውድድር ማራቶንን 
ሓባራዊ ጉያን ተኻዪዱ።
ነቲ ሰዓት 8፡00 ንግሆ ዝጀመረ 

መደብ፡ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ተመሃሮን 
ዓበይትን ከምኡ’ውን ስፖርታውያንን 
ዲፕሎማሰኛታትን ተሳቲፎምዎ።
ኣብ’ቲ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ዝቐጸለን 

42 ኪሎ ሜተር ዝሸፈነን ናይ ማራቶን 
ውድድር፡ ቀዳማይ ፍረዝጊ መኮነን፡ 
ካልኣይ መሓመድ-ኑር ሑሴን፡ 
ሳልሳይ ድማ ተስፋሂወት ገብረትንሳኤ 
ብምዃን ተዓዊቶም።
ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10ይ ንዝወጹ 

ኣትለታት፡ ካብ 50 ሽሕ ክሳብ 2 ሽሕ 

ብምኽንያት በዓል ናጽነት ውድድር 
ማራቶን ተኻዪዱ

ናቕፋ ዝዝርጋሕ ገንዘባዊ ሽልማት 
ክወሃብ እንከሎ፡ ብጋንታ ድማ፡ ጋንታ 

ሚኒስትሪ ምክልኻል ተዓዋቲት ዋንጫ 
ኮይና።                           ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ 

ዜጋታት፡ ጽምብል ብሩራዊ እዮቤልዩ 
ናጽነት፡ ምስ ሃገሮም ዘለዎም ጥምረት 
ብዘሐይልን ሓቀኛ ምስሊ ሃገሮም 
ብዘንጸባርቕን ኣገባባት ንምብዓሉ 
ምድላዋቶም ኣብ ዘጻፍፉሉ ዘለዉ እዋን፡ 
ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገረ እስራኤል 
ብ6 ግንቦት ብውዕዉዕ ሃገራዊ መንፈስ 
ከምዝጸምበልዎ፡ ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና 
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
 ኣብ ከተማ ቴልኣቪቭ ኣብ ዝተኻየደ 

ጽምብል፡ ልዕሊ 6 ሽሕን 500ን ዜጋታት 
ከምኡ’ውን ሰበ-ስልጣን መንግስቲ 
እስራኤል፡ ዲፕሎማሰኛታትን መሓዙትን 
ፈተውትን ኤርትራን ተሳቲፎም 
ነይሮም።

እስራኤል - ኤርትራውያን በዓል 
ናጽነቶም ጸምቢሎም 

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ እስራኤል 
ኣቶ ተስፋማርያም ተኸስተ ኣብ 
ዘስመዖ መደረ፡ እቲ ድሙቕ ጽምብል፡ 
ኤርትራዊ ምስ ሃገሩን ህዝቡን ንዘለዎ 
ምትእስሳር ከምዘነጽር፡ ምስጢር ዓወታት 
ህዝቢ ኤርትራ - ኣብ መኸተን ልምዓትን 
ሓድነትን ውህደትን ምዃኑ፡ እዚ ድማ 
እናተወራረሰ ዝመጸ ሃገራዊ ክብሪ 
ከምዝኾነ ኣገንዚቡ።
ካብ ኤርትራ ዝኸደት - ወናማት 

ድምጻውያንን ሙዚቀኛታትን ዝሓቘፈት 
ጉጅለ ባህሊ ዘቕረበቶ መሰናድኦ፡ ነቲ 
ጽምብል ኣብ ምድማቕን ባህሊ ህዝቢ 
ኤርትራ ኣብ ምንጽብራቕን ዓቢ 
ኣስተዋጽኦ ከምዝነበሮ፡ እቲ ሓበሬታ 
ኣረዲኡ። 

ስ/ ሄኖክ መኮነን

ስ/ ድራር ፍስሃየ

ርብዒ ዘበን - ኣብ መኸተን ልምዓትን!
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ዋና ኣሰናዳኢ  
ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ቍ.ስ 116266/201820(2220)
ም/ ዋና ኣሰናዳኢ
ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)

 ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247
ምዝርጋሕ ጋዜጣ 

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ 

ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ

ሰማያዊት ሓይለኣብ

ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

ለይ-ኣውት

 መደባት ጽምብል ናጽነት 2016/ ብሩራዊ እዮቤልዩ
መደብ ዕለት ቦታ ግዜ

ናይ መድረኽ “ ጓል ጀነራል” 17-05-2016 ሲነማ ኣዝመራ 07፡00 09፡30 ድ.ቀ
ድራማዊ ሙዚቃ (5 ደርፍታትን) 17-05-2016 ሲነማ ሮማ 07፡00-09፡30ድ.ቀ
1.ካብ ወጻኢ ዝመጽኡ ኤርትራውያን 

ጉጅለታት ሙዚቃ
2.Abi gail obi (south Africa)
3.crane performers – Uganda
4.the Atlanta horns - USA

17-05-2016 ሲቲ ፓርክ

7፡30-8፡30 ድ.ቀ
8፡30-8፡50 ድ.ቀ
8፡50-9፡50 ድ.ቀ
10፡00-11፡00 ድ.ቀ

ታለንት ሾው 17-05-2016 ካቴድራል 07፡00-09፡30ድ.ቀ

ናይ መድረኽ “ ጓል ጀነራል” 18-05-2016 ሲነማ ኣዝመራ 07፡00 09፡30 ድ.ቀ

The classic’s band + ጉ/ባ/ ሱዳን 18-05-2016 ሲነማ ሮማ 07፡00 –9፡30 ድ.ቀ

• ኤርትራውያን ጉጅለታት ሙዚቃ
• China “hubei cultural troup”
• Abi gail obi – south Africa 
• Star light excess – Germany 

18-05-2016
ሲቲ ፓርክ

7፡00-8፡00ድ.ቀ
8፡00-8፡30ድ.ቀ
8፡30-9፡30 ድ.ቀ
9፡30-10፡30 ድ.ቀ

ጉጅለ ባህሊ ግብጺ 19-05-2016 ሲነማ ኣዝመራ 07፡00 09፡30 ድ.ቀ

ድራማዊ ሙዚቃ (5 ደርፍታትን) 19-05-2016 ሲነማ ሮማ 07፡00 09፡30 ድ.ቀ

• Crane performers - uganda
• Reheated – Germany
• Star light excess – Germany
• The Atlanta horns - USA

19-05-2016

ሲቲ ፓርክ

7;00-8;30ድ.ቀ
8፡30-10፡00ድ.ቀ
10፡00-11፡00ድ.ቀ
11፡00-11፡40 

ድ.ቀ

ፎቶ ኤግዚቢሽን 19-05-2016 ካዛ ደ ኢታሊያኒ 08:00 ቅ.ቀ - 
06፡00 ድ.ቀ

ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ዝሓለፈ 10 
ዓመታት ብዘካየደቶ መደባት 
ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምግራብን፡ 
ተሸላሚት “ዱማ” ኮይና።
ኣብ’ቲ ብምኽንያት መዓልቲ 

ምግራብን ዓስራይ ዓመት ምጅማር 

ሓምላይ ወፍሪን ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ 
ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ 
በርሀ ነቲ ሽልማት ንኣመሓዳሪ ዞባ 
ደቡብ ኣቶ ኤፍረም ገብረክርስቶስ 
ኣረኪብዎ።
ብዘይካ’ዚ፡ ብደረጃ ኮም፡ ዓዲን 

ዞባ ደቡብ - ብምግራብ ሽልማት 
‘ዱማ’ ወሲዳ

ውልቀ-ሰባትን፡ ኣብ ቀላጥ ጎቦታት፡ 
ኣብያተ እምነት፡ ኣብ ኣብያተ-
ትምህርቲን ካልእ ከባቢታትን ኣድማዒ 
ንጥፈታት ሓምላይ ወፍሪ ንዘካየዱ፡ 
ከከም ደረጃኦም ዝተፈላለየ ናውቲ 
ሕርሻ ብመልክዕ ሽልማት ተዓዲሉ።

ሻብዓይ ሃገራዊ ፈስቲቫል 
መንእሰያት ኤርትራ 2016 “መንእሰይ 
መሪሕ መቐይሮ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል 
ቴማ ካብ 15 ክሳብ 17 ሓምለ ኣብ 
ሳዋ ንምቅናዕ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን 
ወጻኢን ሰፊሕ ምድላዋት ይካየድ 
ከምዘሎ፡ ኣቦ-መንበር ኣወሃሃዲት 
ኮሚቴ ናይ’ቲ ፈስቲቫል፡ መንእሰይ 
ዑስማን ዓብደልቃድር ሓቢሩ። 
ብ11 ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ዞባ 

ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ 
ኣወሃሃዲት ኮሚቴ፡ መንእሰይ ዑስማን፡ 
ዕላማ’ ናይቲ ምስ ማእከል ስልጠናን 
ትምህርትን ሳዋን ካልኦት መሻርኽትን 
ዝካየድ ፈስቲቫል፣ መንእሰያት ነቲ 
በብውልቆም ይኹን ኣብ ጉጅለኦም 
ከካይድዎ ዝጸንሑ መደባት ዘቕርቡሉ 
ባይታ ፈጢርካ፡ ካብ ሓድሕድ 
ተመኲሮታት ንምቕሳም ከምዝኾነ 

ፈስቲቫል መንእሰያት ኣብ 
መፋርቕ ወርሒ ሓምለ ክቃናዕ’ዩ

ገሊጹ።
ሻብዓይ ሃገራዊ ፈስቲቫል 

መንእሰያት ኤርትራ፡ ምስ መመረቕታ 
መበል 29 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ዝቃናዕ ኮይኑ፡ ካብ ዝሓለፉ 
ፈስቲቫላት ንዝተቐስመ ተመኲሮታት 
ምርኲስ ገይርካ ብዝበለጸ ንምክያዱ፡ 
ካብ ሃማመተኤን ማእከል ስልጠናን 
ትምህርትን ሳዋን ዝቘመት ኣካያዲት 
ኮሚቴ፡ ነቲ ዕማም ትነጥፈሉ ምህላዋ 
ኣብሪሁ።
ብባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት 

ዝተሰነየ መደባት 7ይ ፈስቲቫል 
መንእሰያት ኤርትራ 2016፡ ምህዞን 
ፈጠራውነትን መንእሰያት ዘንጸባርቕ፡ 
ንኣበርክቶ መንእሰያት ቅድምን ድሕርን 
ናጽነት ኣፍልጦ ዝህብ፡ ከምኡ’ውን 
መንእሰያት ንመጻኢ ኣበርክቶኦም 
ከዕብዩ ድፍኢት ዝፈጥር’ዩ።

ኣብ ዞባ ዓንሰባ - ህዝቢ ምምሕዳር 
ከባቢ በጉ፡ ምስ ምምሕዳር ከባቢ 
ጁፋ ብምትሕብባር፡ ማይ ክዖታት 
ኣብ ምፍዋስ ዘተኰረ ማእቶታዊ 
ንጥፈታት የሰላስል ኣሎ። 
ሓላፊ ቊጠባዊ ልምዓት ከተማ 

ከረን ኣቶ ሃይለ ገብረእግዝኣብሄር 
ነቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ብዝምልከት 
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ህዝቢ ብሓፈሻ 
ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዘርእዩዎ 

ዘለዉ ሱታፌ ብምምጓስ፣ ማይ 
ክራማት ምስ ጀመረ ኣግራብ ናይ 
ምትካል መደብ ስለዘሎ፡ ዝተተኽለ 
ብጥሪት ከይብላዕ ህዝቢ ክሕልዎን 
ክከናኸኖን ኣዘኻኺሩ።
ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ 

ኣባል ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ዓንሰባ 
መሃንድስ ዓንደብርሃን ተስፋብርሃን 
ድማ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ራህያ ናይ 
ምስራሕ መደብ ከምዘሎ፡ እዚ ከኣ 

ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ ምዕቃብን 
ከባቢ ኣብ ምርጋእን ዓቢ ኣስተዋጽኦ 
ክህልዎ ምዃኑ ኣረዲኡ። 
ዛጊት ብዝተሰላሰለ ዕማም፡ 18 ኪሎ-

ሜተር ቅናታዊ ዛላ ክስራሕ እንከሎ፡ 
ንመትከሊ ፈልስታት ዝውዕል 6300 
ጎዳጒዲ ከምእተዃዕተ ከምኡ’ውን 
360 ሜተር-ኵብ ከትርታት 
ከምእተሰርሐን ከምእተጸገነን 
ገሊጹ። 

በጉ - ህዝባዊ ማእቶት ይካየድ

ቅነ ውዳቤታት መንእሰያት ንኡስ 
ዞባ ኣፍዓበት፡ ካብ 6 ክሳብ 8 ግንቦት 
ብውዕዉዕ መንፈስ ተቓኒዑ።
እቲ ኩለን ጨናፍር ውዳቤታት ተመሃሮ፡ 

መንእሰያት፡ ሰራሕተኛታት፡ ምምሕዳር 
ከባቢታትን ሰራዊትን ዝተሳተፍኦ መደብ፡ 
ስፖርታውን ስነ-ጥበባውን ውድድራት፡ 
ናይ ምልውዋጥ ተመኲሮ መደባት፡ 

ከምኡ’ውን ስእላዊ ምርኢት ዘጠቓለለ 
ነይሩ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ ቅነ ኣብ ዝቐረበ 

ገምጋም፡ ተወዳደርቲ ዘርኣይዎ ናይ 
ምውድዳር መንፈስ ንምዕባለ’ቲ መደብ 
ደራኺ ምዃኑ ተገሊጹ።
ኣብ መወዳእታ፡ ንዕዉታት ናይ ገንዘብ 

ሽልማትን ካልእ መተባብዒን ተዓዲሉ። 

ኣፍዓበት - ቅነ ውዳቤታት 
መንሰያት ተኻዪዱ
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ጥዑምዝጊ ተስፋይ

“ብሩህ መጻኢ ንምውሓስ፡ ንሻሞ 
ንምግራብ፣ እንሓርሶ ስቡሕ ዘይንሓርሶ 
ልሙዕ፣ እዛ መሬት’ዚኣ ካብ ወለድና 
ዝወረስናያ ዘይኰነትስ፡ ካብ ደቅና 
ዝተለቃሕናያ እያ” . . . ብዝብሉ 
ጭርሖታት ዝተሰነየ ሃገራዊ ዋዕላ 
መዓልቲ ምግራብ ‘15 ግንቦት’- 2016 
ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ሜድያ፡ ካብ ሰዓት 
08፡00 ቅድሚ ቐትሪ ክሳብ 05፡30 
ድ.ቐ ተሰላሲሉ። ፕረዚደንት ኢሰያስ 
ኣፈወርቂ፡ ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት 
ሓለፍቲ ግንባርን ሰራዊትን፡ ኣማሓደርቲ፡ 

መራሕቲ ሃይማኖት፡ ኣባላት ሚኒስትሪ 
ሕርሻን በዓል-ስልጣን ኣግራብን እንስሳ 
ዘገዳምን፡ ከምኡ’ውን ሓያሎ ዕዱማት 
ዝተረኽቡሉ ዋዕላ ሓምላይ ወፍሪ፡ እቲ 
ኣብ 2016 ብኣዋጅ ዝተበገሰ ሓምላይ 
ወፍሪ፡ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት፡ ኣብ 
ምግራብን ምዕቃብ ሓመድን ማይን 
ዝዓመሞ ስራሓት ገምጊሙ። 
ብዝኽሪ ናይ’ቶም ምእንቲ ሃገርን 

ህዝቢን ሂወቶም ዝሃቡ ሰማእታት 
ዝፈለመ መደብ፡ ኣወሃሃዲ ሽማግለ 
ሓምላይ ወፍሪ ኣቶ ፍጹም ሓጎስ፡ 
መደብ ሓምላይ ወፍሪ፡ ኣብ 10 ዓመቱ 
ኣበየናይ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዝረኣየሉ 
ምዃኑ ብምሕባር፡ ከም መቐጸልታ 
ናይ’ቲ ኣብ ዓዓመቱ ዝካየድ ኣጋጣሚ 
ይኹን ደኣ’ምበር፡ ብፍሉይ ናይ 10 

ዓመታት ውጽኢት ሓምላይ ወፍሪ 
ዝግምገመሉን ኣብ ድሮ በዓል ብሩራዊ 
መዓልቲ ናጽነት ይግበር ብምህላዉ 
ዓቢ ከም ዝዀነ ገሊጹ። ነዚ ዓቢ 
ዋዕላ ንምድላው፡ ካብ ሚኒስትሪ 
ሕርሻ፡ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ 

ዘገዳምን፡ ማእከል ካርታን ሓበሬታን 
ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት፡ ከምኡ’ውን 
ሚኒስትሪ ዜና ዝተዋጽአት ሽማግለ 
ቈይማ ንዓመት ዝኣክል ናይ ምውህሃድ 
ዕማም ክትፍጽም ከም ዝጸንሐትን፡ 
ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ንምዕባይ ዝተዋህበ 
ናይ GPS ከምኡ’ውን ናይ ካርታ 
ትምህርቲ ሚዛን ዝለምዐን ዝበረሰን 
መሬት ኣብ ካርታ ንኽሰፍር ከም 
ዘኽኣለን እውን ገሊጹ። ዝተዓመሙ 
ልምዓታዊ ስራሓት መኣዝን ከትሕዝ 
ዝኽእል ኣንፈት ከም ዝሃቡ፡ ቀንዲ 
ግን ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ንምቕያር 
ዝተገብረ ጻዕሪ፡ መንግስቲ ኣብ ዘበገሶ 

ኮም ዝሰረቱ ናይ ምግራብ ወፍሪ 
ኣወንታዊ ጽልዋ ክህልዎ እምነቱ 
ገሊጹ። 
ዋና ኣካያዲ ስራሕ በዓል ስልጣን 

ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ 
ኣብራሃ ጋርዛ፡ ብምውህሃድ በዓል-
ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን፡ 
ሚኒስትሪ ሕርሻን መሻርኽቲን “ሓያል 
ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ” ዝብል ቴማ 
ዝተሰላሰለ ናይ ልምዓት ንጥፈታት 
ብምግምጋም፡ ናይ መጻኢ መደባት 
ንምሕንጻጽ ዝተለመ ዋዕላ ምዃኑ፡ 
ብኮማት፡ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኣብያተ 
እምነት፡ ውልቀ ሰባትን ዝግበር 
ኣበርክቶ ንምትብባዕን ንቐጻሊ ዕዙዝ 
ሓላፍነት ምሃብን እውን ኣጀንዳ ዋዕላ 
ምዃኑ ኣረዲኡ። ተጋባእቲ፡ ንቐጻሊ 

ዕብየት ከዐውት ዝኽእል 
ሓሳባትን ርኢቶታትን ከቕርቡ 
ድማ ተላብዩ።       
ብዙሕ ናይ ምግራብን ምዕቃብ 

ሓመድን ማይን ስራሓት ይፈጸም 
ደኣ’ምበር፡ እቲ መደብ ከም’ቲ 
ዝተተለሞ ከም ዘይተዓመመ 
እዩ ዋዕላ 10 ዓመት ሓምላይ 
ወፍሪ ገምጊሙ። ይብዛሕ 
ይውሓድ ንጥፈታት ምግራብን 
ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ 
መላእ ሃገር ተኻይዱ እዩ። 
ኰይኑ ግን፡ ህሉዋት ኣግራብ 

ኣብ ምዕቃብ ዝተራእየ ድኽመት፡ 
ንዝተሰላሰለ እወታዊ ስራሕ ከጉድሎ 
ከም ዝጸንሐ ተንጸባሪቑ። ተነጻጻሪ 
ጸብጻብ ናይ ዝበዝሓ ዞባታት፡ ካብ’ቲ 
ብሓምላይ ወፍሪ ተተኺሉ ዝጸደቐ 
ኣግራብ፡ ዝበረሰ ኣግራብ ከም ዝልዕል 

እዩ ኣመልኪቱ። ዋሕዲ ክኢላ ዓቕሚ 
ሰብ፡ መሳለጥያ፡ ንቕሓት ሕብረተሰብ 
ብዛዕባ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ 
ዝለዓለ ደረጃኡ ዘይምብጽሑ፡ ሕጽረት 
ጽዓት፡ ኣብ ልዕሊ ጥፍኣተኛታት 
ዝውሰድ ስጉምቲ ምስ በደሎም 
ዝዳረግ ዘይምዃኑ፡ ምድንጓይ መስርሕ 
ፍርዲ ንበደለኛታ . . . ሓምላይ ወፍሪ 
ከም ዝተተለሞ ንኸይፍጸም ዕንቅፋት 
ከም ዝዀነ እውን ኣብ ጸብጻብ ዞባታት 
ተጠቒሱ። 
ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ 

ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመት ብዛዕባ ዝተሰላሰሉ 
ምግራብን ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ 

ዘስመዖ ሓጺር ቃል፡ “ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 
ዓሰርተ ዓመታት ዘካየድናዮ ጻዕሪታትን 
ፍረኡን፡ ‘ዘጣዕስ’ዩ’ኳ እንተዘይተባህለ፡ 
ስምስገን ኣይኰነን” ብምባል፡ ሓምላይ 
ወፍሪ 10 ዓመት፡ ንድሕሪት ተመሊሱ 
ጉድለታቱ ብምምርማርን ብምፍዋስን፡ 
ንመጻኢ ምስ ትልምታቱ ዝዳረግ 
ኣድማዒ ስራሕ ክዓምም ከም ዝግባእ 
ኣገንዚቡ። 
ቅድሚን ድሕሪን ምእዋጅ ሓምላይ 

ወፍሪ፡ ብዓቢኡ ብተማሃሮ፡ ከምኡ’ውን 
ብኻልኦት ኣካላት፡ ንጥፈታት ልምዓት 
ክግበር ጸኒሑ እዩ። እዚ ውዱብን 
ትሉምን ክኸውን ኣብ 2006 ብወግዒ 
ካብ ዝእወጅ ኣትሒዙ እውን፡ ብተማሃሮ፡ 
ትካላት መንግስቲ፡ ናይ እምነት ቦታታት፡ 
ጉጅለታት፡ ግዱሳትን ኣብነታውያንን 
ውልቀ ሰባት. . . ዘይነዓቕ ናይ 
ምግራብን ሓመድን ማይን ምዕቃብን 
ስራሕ ተሰላሲሉ ኣሎ። እዚ ግን፡ ምስ 
ስፍሓት ቀላጥ መሬት፡ ምስሓው እንስሳ 
ዘገዳምን ምብኻን ሓመድን ማይን 
ሃገርና እንክነጻጸር፡ ከቢድ ጻዕሪ ከም 
ዝጽበየና ዘተሓታትት ከም ዘይኰነ እዩ 
እቲ ዋዕላ ኣሚኑ።
ናይ ቀረባ ታሪኽ ከም ዝሕብሮ፡ 

ስርዓት ደርግ ኣብ ስልጣን ቅድሚ 
ምምጽኡ፡ 30% ካብ መሬት ኤርትራ 
ብኣግራብ ዝተሸፈነ ከም ዝነበረ፡ ዕጡቓት 
ተቘጻጸርቲ ብርሰት ኣግራብ ምንባሮም፡ 
ኣብ ልዕሊ ኣግራብ በደል ምስ ዝፍጸም 
ቅልጡፍ መስርሕ ፍርዲን ተመጣጣኒ 
መቕጻዕቲን ይውሰድ ብምንባሩ፡ ኣብ 
ምዕቃብ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን 
ኣወንታዊ ተራ ከም ዝነበሮ፡ ደርግ 
ስልጣን ምስ ጨበጠ ግን ንዝተፈላለየ 

ሪፖርታዥ ዋዕላ ሓምላይ ወፍሪ ቃል ፕረዚደንት ኢሳይያስ
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን 

ተሳተፍቲ፡ 
ኣገዳስነት ምግራብን ሓምላይ 

መደባትን፡ ኩሉ ዝግንዘቦን ሓድሽ 
ምህዞታት ዘየድልዮን ስለ ዝዀነ፡ ካብ 
ዝዀነ ካልእ ህዝብታትን ሃገራትን ከኣ፡ 
ንዓና ዝያዳ ስለ ዘድልየና፡ ኣብ ከም’ዚ 
ኣጋጣሚ ክለዓል ዝግበኦ ሕቶ እንተልዩ፡ 
‘ኣገዳስነቱ እናፈለጥና፡ ምስ ልዑል 
ባህግና፡ እንታይ ገይርና?’ ዝብል’ዩ። 
ፕሮግራማት ምግራብ፡ ኣብ ፍቖዶ 
ጎደናታት ታቤላታት ብምጥቃዕ፡ ወይ 
ኣብ ኣጋጣሚ ድግሳት ንመዳመቒ 
ዝለዓል ኣርእስቲ፡ ወይ ‘መሻርኽቲ 
ይብሉ ኣለዉ’ሞ ንጸንበር’ ዝዓይነቱ ጣቋ፡ 
ወይ ዓለም ትረስን ኣላ’ሞ፡ (ሰለ ዝበሉ)፡ 
ንምዝሓላ፡  ኣብ ዓለማዊ ‘እስትዕራዳት’ 
ተሳቲፍና ውዕላት ንኸትም፡ ወይ ከም 
ዝዀነ፡ ሎሚ ንኣጋጣሚኡ ተባሂሉ 
ጽባሕ ዝርሳዕ ምውስዋስ ‘PR’ (ህዝባዊ 

ዕላማ፡ ዕጡቓት ሓለዋ ኣግራብ ብሲቪል 
ከም ዝትክኡ፡ መስርሕ ፍርዲ ገበነኛታት 
ከም ዝጓተት ብምግባር፡ ኣግራብ 
ኤርትራ ጠገለ ብዘይብሉ መንገዲ ዓንዩ 
ናብ ትሕቲ 1% ከም ዝወርድ ምግባሩ፡ 
ኣብ’ቲ ዋዕላ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ፡ 
ብዝተኻእለ መጠን ብመንጸር ቅልጡፍ 
ምንቁልቋል ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን 
ንቕልጡፍ ልምዓት ዝድርኽ ጻዕሪ ከም 
ዝድሊ እውን ተጋሂዱ። ብድሆታት 
ዘይተርፉ እንተ ዀኑ’ኳ፡ ንብድሆታት 
ዝስዕር ተወፋይነትን ጻዕሪን ዘድልየሉ 
እዋን ምዃኑ እውን ኣብ ተጋባእቲ 
ነጺሩ።        
ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ 

በርሀ፡ “ቅድሚ 10 ዓመት፡ እዚ ሎሚ 
ተጋቢእናሉ ዘሎና ጉዳይ “ሓያል ጻዕሪ 
ንሓምላይ ወፍሪ” ብኣማእዛኒ ቃል ክቡር 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እዩ 
ተበጊሱ። ሎሚ ኣብ ዝሓለፉ 10 
ዓመታት ዝተኻየዱ ንሽፋን ሃገርናን 
እንስሳ ዘገዳምናን ዘሀብትሙ ስራሓት 
ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ ምሕዛእን 
ምግራብን ብሓደ ወገን፡ ብርሰት 
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ብኻልእ 
ወገን፡ ብዝተኻእለ መጠን ብደቂቕ 
ንምግምጋምን ናይ መጻኢ መደባት 
ንምስኣልን ኢና ተጋቢእና ዘለና” 
ኢሉ። ዕማማት ልምዓት ብመንጽር 
ብድሆታት እንክጥመቱ ኣመና 
ምቕሉላት ከምዝዀኑ፡ መኽሰብን 
ክሳራን ብምግምጋም ከም ውጽኢቱ 
ከኣ ሚዛን ውጽኢት ንምፍላጥ፡ ኣብ 
ጭቡጣት ናይ ስራሓት ኣሃዛትን 
ንዕኦም ዘንጸባርቑ ካርታታትን ምእንቲ 
ክሰፍሩ፡ ንሓያሎ ክኢላታት ዘሳተፈ 
ዕማም ከም ዝተሰላሰለ ብምግላጽ ከኣ፡ 
ስለ’ቲ ውሁድ ዝዀነ ሓባራዊ ስራሕ፡ 
ንኹላቶም ኣብ’ቲ ዕማም እጃሞም 
ዘበርከቱ ኣመስጊኑ። ኣቶ ኣረፋይነ፡ ኣብ 
ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ዝተዓመመ 
ልምዓታዊ መደባት ብመንጽር 
ብድሆታት ምቕሉል ምንባሩ ይሓብር 
ደኣም’በር፡ ኣብ መደባት መጻኢ፡ 
ኣድማዒ ስራሕ ንምዕማም ከቢድ ጻዕሪ 
ከም ዘድሊ ከየገንዘበ ኣይሓለፈን። 
ኣብ’ቲ ብጉጅለ ባህሊ ዋሪ ማዕሪጉን 

ደሚቑን ዝተኻየደ ዋዕላ 10 ዓመት 
“ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ”፡ 
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን 
ላዕለዎት ሰበ-ስልጠን መንግስቲን 
ትካላትን ሰናይ ትምኒት ልምዓት 
ዝገልጽ ፈልሲ ተኺሎም።  ጉዕዞ 10 

ዓመት ሓምላይ ወፍሪ እተንጸባርቕ 
ደኲመንታሪ ፊልም ከምኡ ፖስተራት 
እውን ኣካል ናይ’ቲ መደብ ነይሮም።                
ተጋባእቲ፡ ንጸብጻብ 10 ዓመት 

ልምዓታዊ መደብ ድሕሪ ምክትታል 
ሕቶታቶምን ርኢቶታቶምን ኣብ 
ዘፍሰሱሉ፡ ገና ብድሆታት ከም 
ዘይተፈትሑን ነዚ ንምስጋር ድማ 
ውሁድ ዝዀነ ጻዕሪ ከም ዘድሊን 
እዮም ኣገንዚቦም።  ኣብ ጋሽ ባርካ 
ኣብ መንጎ ነባሮን ሓራምዝን ተፈጢሩ 
ዘሎ ግርጭት ፍታሕ ክግበረሉ፣ 
ኣብ ከተማታት ዝትከሉ ኣግራብ 
ኣባይቲ ይኹን ማርሻበዲ ንኸየዕንዉ 
ብመጽናዕቲ ክውሰኑ፣ እቶም ከም 
ሃገራዊ ሕዛእቲ ዝተዓቀቡ ቦታታት፡ 
ጽኑዕ ሓለዋ ስለ ዝጎድሎም፡ ፍሉጥ 
መቆጻጸሪ ሕጊ ክግበረሎም፡ ኣብ ምዕቃብ 

ሓመድን ማይን፡ ማዕረ ምግራብ 
ከም ዘይተሰርሐ፡ ኣብረስቲ ገረብ 
ምስ በደሎም ዝመጣጠን መቕጻዕቲ 
ክብየነሎም፣ ዝብሉን ካልኦትን ሓሳባት 
ቀሪቦም። ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ናይ 
10 ዓመት ልምዓታዊ መደብ ፍሩይ 
ኣበርክቶ ዝገበሩ ትካላት መንግስቲን 
ውልቂን፡ ናይ እምነት ቦታታትን 
ውልቀ ሰባትን ሽልማት ተዓዲሉ። 
ብዞባ ደረጃ ብሉጽ ልምዓታዊ መደባት 
ኣሰላሲላ ዝተባህለት ዞባ ደቡብ፡ 
ሽልማት “ዱማ” ዝወሰደት ክትከውን 
ከላ፡ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ልዕሊ 
መዛኑአን ጸብለል ዝበላ ከተማታት 
መንደፈራ፡ ደቀምሓረ፡ ከረንን ባጽዕን 
ድማ ተሸሊመን። 67,000 ፈልሲ ገረብ 
ተኺሎም ዝሓለፉ ተቐማጢ ዓዜን 
ነፍሲሄር ኣቶ ሓጎስ ድራር፡ ብመንገዲ 
በዓልቲ ቤቶም ሽልማት ተቐቢሎም።                

ርክባት)፡ ኣቃሊልካ ክረአ ኣይግባእን። 
ናይ ምግራብን ሓምላይ መሬትን 

ፕሮግራማትና፡ ብዓይነት፡ ብቦታን 
ስፍሓትን፡ ብግዜን ተለካዕቲ ክዀኑ፡ 
ብዘላቒነት (sustainably) እናዓበዩ 
ዝኸዱ፡ ልዕሊ ኩሉ ኸኣ፡ ዝከናኸን፡ 
ዝሕሉን ዝቈጻጸርን ሓያል ስርዓት፡ 
ምስ ብቑዕ ናይ ምርምር ትሕተ-ቕርጺ 
እንተ ዘይሃልዩዎ፡ ዘረባን ባህጊን ኰይኑ’ዩ 
ክተርፍ። 
ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት 

ዘካየድናዮ ጻዕሪታትን ፍረኡን፡ 
‘ዘጣዕስ’ዩ’ ‘ንተዘይተባህለ፡ ስምስገን 
ኣይኰነን። ካብ ናይ ዝሓለፈ ዘይሰለጠ 
ፕሮግራማት ተማሂርናን ተመኲርናን፡ 
ንቕድሚት እናጠመትና፡ ዝሓለፈና 
ኣምሊስና፡ ዓጸፋ ክንስጉም እናተላበኹ፡ 
እዚ ዋዕላ፡ ናይ መጻኢ ጉዕዞ ዘድምዕ 
መርሓ-ጎደና ስኢሉ ክወጽእ እትስፎ።

ዓወት ንሓፋሽ              

 ኣቶ ፍጹም ሓጎስ

ሚኒስተር ኣረፋይነ በርሀ
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ሓደ ካብ ሸቶታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
ድንቁርና ካብ ገጽ ኤርትራ ምእላይን 
ደረጃኡ ትሕቲ ዜሮ ንምውራድን እዩ። 
ኣብ ውሽጢ እዚ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት፡ 
መሃይምነት ንምጥፋእ ሓያል ጻዕሪ ከም 
ዝተኻየደ ይፍለጥ። መኪና ዘይተኣትዎ 
ክሳብ ርሑቕ ጫፍ ገጠራት ብምኻድ 
ዘይተማህሩ ንምንቃሕ፡ ኣንቂሕካን 
ኣረዲእካን ናብ መኣዲ ትምህርቲ 
ንምጽንባሮም ሓያል ወፍሪ ተገይሩ። ዕዉት 
ውጽኢት ድማ ተረኺብዎ። ኣብ ንኡስ 

ንኡስ ዞባ በሪኽ ርኡይ ገስጋስ
ዞባ በሪኽ ክካየድ ዝጸንሐን ዘሎን መደብ 
ምጥፋእ መሃይምነት ብኣብነት ክጥቀስ 
ዝከኣል ኰይኑ ርኡይ ገስጋስ ዘርኣየ’ዩ 
ኢልካ ኣፍካ መሊእካ ክትዛረበሉ ትኽእል። 
እዚ ዓወት ምምሕዳራት፡ መማሃራን፡ 
ኣካየድቲ እቲ መደብ ብዘርኣዩዎ ንጡፍ 
ተሳታፍነት፡ ተወፋይነትን ናይ ስራሕ 
ተበግሶን’ዩ ህያው ኰይኑ። ኣብዚ ንኡስ 
ዞባ’ዚ ፊደል ፍጹም ዘይቈጽሩ ዝነበሩ 
ግቡእ ትምህርቲ ድሕሪ ምርካቦም ካብ 
ኣንብቡለይ ጸሓፉለይ ዝተገላገሉ ኣዝዮም 

ዝዀነ ሰብ ብዘይመምርሒ ፍቓድ 
ተሽከርካሪት ከሽከርክር ፍቑድ ከምዘይኰነ 
ይትረፍ እቶም ሕጊ ዝፈልጡ እቶም 
መኪና ዘዊሮም ዘይፈልጡ እውን 
ኣዳዕዲዖም ዝፈልጥዎ እዩ። መምርሒ 
መኪና ከይሓዝካ ምሽክርካር ብሕጊ 
ትራፊክ ዘቕጽዕ ምዃኑ ማንም ሰብ 
ኣይስሕቶን። ፖሊስ ትራፊክ፡ በዓል መዚ 
መጎዓዝያ ምድሪ ወትሩ ክጉስጉሱሉ ኸኣ 
ንሰምዕ። እዚ እናዀነ ግና ብፍላይ ኣብ 
ዞባ ጋሽ ባርካ ሕጊ ትራፊክ ብምልኣት 
ይኽበር ኣሎ ክትብል ኣዝዩ’ዩ ዘጸግም። 
ካብቶም መምርሒ ፍቓድ ሒዞም 
ዘሽከርክሩ እቶም ዘይብሎም ይበዝሑ 
እንተበልኩ ኣየጋነንኩን። ንምንታይ ግን!?  
እቲ ዘገርም ከኣ እናተቐጽዑ ዘይእረሙ 
ምዃኖም እዮም። ተቐጺዖም ከብቅዑ 
ተመሊሶም ከሽከርክሩ ብኣባላት ፖሊስ 
ትራፊክ ዝተሓዙ ውሑዳት ኣይኰኑን። 

ብዙሓት እዮም። ንዕኡ መሰረት ሒዞም 
ናብ ካልእ ደረጃታት ትምህርቲ ዝሓኾሩ 
ምህላዎም’ውን ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። 
ዛጊት ኣብዚ መደብ ዘይተሳተፉ ገና 
ብጽሓፉለይ ኣንብቡለይ ዝካየዱ ዘለዉ 
ድማ ኣብዚ ንህይወቶም ኣገዳሲ ዝኾነ 
መኣዲ ክጽንበሩ እላቦ። ነቶም ከይተሓለሉ 
መደባት ዘካይዱን ፍልጠቶም ዘካፍሉን 
ዘለዉ ድማ ዛራ ተወፋይነትኩም 
መመሊሱ ይፈልፍል እብሎም።  

መም/ሰለሙን ኣስመራ  

ካብ ነብሰይ ጀሚርካ “መቕጻዕቲ 
ይፈኹሰሎም ስለ ዘሎ እዮም ተቐጺዖም 
ዘይፈግዱ ዘለዉ?” ዝብል መረዳእታ ዘለና  
ሰባት ብዙሓት ኢና። ሓደ መኪና ዝመርሕ 
ሰብ ብኣባላት መጎዓዝያ ምድሪ ተፈቲኑ 
ምስ ሓለፈ ጥራይ’ዩ ብቑዕ ዘዋሪ ክበሃል 
ዝከኣል። ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝርከቡ ግን 
እዚ ኣይንታዮምን እዩ። ዋላ እኳ ኩሎም 
እንተዘይበልኩ መብዛሕትኦም ግን ብዛዕባ 
መምርሒ ፍቓድ ዝግደሱ ኣይኰኑን። 
ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ  ሳዕሪሩ ዝርአ ዘሎ 
ጥሕስት ሕጊ ትራፊክ ዘተሓሳስብ እዩ። 
ንሓደጋ ዘቃልዕ ሓደገኛ ተግባር ስለዝዀነ 
ድማ ፖሊስ ትራፊክ፡ ጨንፈር መጎዓዝያ 
ምድሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ዕቱብ ምክትታል 
ክገብረሉን ዘፍግድ መቕጻዕቲ ክብይነሉን 
እምሕጸን።

ባህታ ኣፈወርቂ 
ባረንቱ

ብዘይመምርሒ ፍቓድ 
መኪና ንዝዝውሩ………

ኣብ ከባቢ መባእታ ቤት ትምህርቲ 
ምራራ እትርከብ ህዝባዊት ዓይኒ 
ምድሪ ኣመልኪተ’የ ዝጽሕፍ ዘለኹ። 
ንሳ ቅድሚ ናጽነት ዝተሃንጸት ኰይና 

ቈላሕታ  ይገበረላ

ጽሬት ዝናፈቐት ዓይኒ ምድሪ

ውሑስ ኣገልግሎት ካብ ዘይትህብ 
ልዕሊ ዓሰርተ ዓመት ኣቑጺራ ትርከብ። 
ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዝውንን ኣሽምባይ 
ክኣትዋ ብጥቓኣ ክሓልፍ’ውን 

ስግድግድ’ዩ ዘብሎ እንተተባህለ 
ምግናን ኣይኰነን። ቀልቀልን 
መጉሓፊ ዘየድልዩ ነገራትን ኰይና 
ንርእያ ስለዘሎና ኣዝዩ ዘተሓሳስበና’ኳ 
እንተዀነ ልዕሊኡ ግን መናሃርያ 
ከታሮ፡ ቁማርተኛታት፡ ባጋሚንዶታት 
ምዃና’ዩ ዝያዳ ዘሰክፍ። 
እዛ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ 

እትርከብ  ዓይኒ ምድሪ እምበኣር 
ወፈራ ጽሬት ክካየደላ ኣብ ዝሓጸረ 
ግዜ ክትዕረ፡ ተዓርያ ድማ ነታ ኣብቲ 
ከባቢ እትርከብ ዘመናዊት ህዝባዊት 
ዓይኒ ምድሪ ድርዒ ብምዃን ልክዕ 
ከምኣ ውሑስ ህዝባዊ ኣገልግሎት 
ክትህብ ትጽቢት ነፍስወከፍ ሰብ እዩ’ሞ 
ዝምልከቶ ኣካል  ነዛ ጽገናን ጽሬትን 
ናፊቓ ዘላ ዓይኒ ምድሪ ቈላሕታ 
ክገብረላ አዘኻኽሮ። 

ኪዳን ኣሰፋው
ኣርባዕተ ኣስመራ

ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ መሻርኽቱ ብምዃን 
“ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ” ብዝብል 
ቴማ  ቀላጥ ንዝተረፈ መሬት ናብ ንቡር 
ንምምላስ መዓንጣኡ ሸጥ ኣቢሉ ምብጋሱ 
ይዝከር። ብክኢላታት ናይቲ ዓውዲ 
እናተቐለሰ፡ ብተማሃሮን ህዝብን፡ ብኣባላት 
ህዝባዊ ሰራዊት ዕዮኡ ከሰላስል ምጽንሑ 
ድማ ኣይዝንጋዕን። ሓምላይ ክለባት 
ብምቛም ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት 
ዝተተኽለ ኣግራብ ኣቃሊልካ ዝርአ 

ሕጂ’ውን ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ!
ኣይኰነን። ተማሃሮ ኣብ መደብ ክረምታዊ 
ማእቶት ዝተኸልዎ ፈልሲ፡ ሓደ ካብቲ 
መሬት ብቐጠልያ ክትክደን ዝገበረ’ዩ። 
መዓልቲ ሰማእታትን ፍሉያት 

ኣጋጣሚታትን ምኽንያት ብምግባር 
ብማሕበራት፡ ብምምሕዳራትን ኣካላት 
መንግስትን ዝተተኽለ ኣግራብ ግና 
ብመጠን’ቲ ዝወሰዶ ዓመታት ኣድማዒ 
ውጽኢት ተረኺብዎ’ዩ ክበሃል ኣይከኣልን። 
ተተኺሉ ግቡእ ምክትታልን ክንክንን 

ስለ ዘይተገብረሉ ድማ እዩ ከምቲ ዝድለ 
ውጽኢት ክርከቦ ዘይተኻእለ ዘሎ። ፈልሲ 
ዝተተኽሎም ጎደናታት፡ ቀጽርታት፡ 
መናፈሻታትን ካልኦትን ኣጥቢቑ ዝስዕብን 
ዝከታተልን የድልዮም ከምዘሎ ምዝኽኻር 
ዘድልዮ ኣይመስለንን። ሕጂ’ውን ሓያል 
ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ብቓል ዘይኰነ 
ብግብሪ ነመስክር! 

መትከል ዘርአ
ናቕፋ

ታቤላ መሐበሪ እዩ። ታቤላኡ 
ዘየውረደ ትካል ኣብ ንጡፍ ስራሕ 
ከምዘሎ’ዩ ዘመልክት። ኣብ ከባቢ ሲቲ 
ፓርክ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህብ 
ዝነበረ ሰላም ፖሊ ክሊኒክ ከም ኣብነት 
እንተደኣ ወሲድና፡ ስርሑ ካብ ዘቋርጽ 
ሓያለ ዓመታት’ዩ ገይሩ ዘሎ። እንተዀነ፡ 
እቲ ንመሐበሪ ከገልግል ተባሂሉ 

ምድንጋር ከይፈጥር
ዝተሰቕለ ገና ኣይተኣልየን ዘሎ። ኣነ 
ሓደ ሓደ ሰባት ነቲ ታቤላ ርእዮም 
ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ግዲ እናመሰሎም 
ኰይኑ ደው ክብሉን ‘SELAM 
ULTRASOUND CLINIC’ ዝብል 
ጽሑፍ ክርእዩን እዕዘብ። ናብ ውሽጢ 
ገጽካ ምስ ረኣኻ ድማ ‘Mammography 
room’ ዝብልን ካልእን ዝተጻሕፎም’ሞ 

ፊልምታት ሃገርና ኣህጉራዊ ተፈላጥነት 
እናረኸባ ይመጻ ኣለዋ። ተፈላጥነት ጥራይ 
ዘይኰነ ንሽልማት ይበቕዓ ከምዘለዋ 
በብእዋኑ ብመራኸቢ ብዙሃን ክንከታተሎ 
ዝጸናሕናን ዘሎናን እዩ። ናይዚ ህያው 
ኣብነት ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መበል 
49 ፌስቲቫል ፊልም ህዩስተን ሕቡራት 
መንግስታት ኣሜሪካ ተሸላሚት ወርቂ 
ዝዀነት ፊልም “ሰለሙን” እያ። ፊልም 
“ሰለሙን” ኣብ ኤርትራ ብኤርትራዊያን 
ስነጥበበኛታት ተደሪሳ፡ ዝተኣልየትን 
ዝተዓየየትን ኰይና ንስነጥበባውያን ሃገርና 
ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘጸውዐት ፍርያት 
ስነጥበብ እያ። ነፍስ ወከፍ ኣብዛ ስርሓት 
ዝተሳተፈ ብብቕዓትን ብተገዳስነትን 
ስለዝሰርሐ ድማ እያ ንሽልማት ክትበቅዕ 
ክኢላ። ፊልም “ሰለሙን” መቐጸልታ 
ናይተን ብሃበርም ስነጥበበኛታት 

ዝተደርሳ’ሞ ንሽልማት ዝበቕዓ ፊልምታት 
‘ትዕግስቲ’፡ ‘ደባስ’፡ ‘ኣቕላስያ’፡ ‘ቬሎ’ 
እያ። እዚ ዘግህዶ ሓቂ እንተልዩ ኣብ 
ፊልም ዕቑር ዓቕሚ ከምዘሎና እዩ። 
ስነጥበባውያን ሃገርና ንሶምን ዘፍረዩዎ 
ስርሓትን ተወዳዳሪ ይኸውን ከም ዘሎ 
ዝእምት’ዩ ክትብል ድማ የድፍረካ። 
ንኸምዚ ዝኣመሰለ ዓቢ ሽልማት ምብቃዕ 
ንብሉጽ ፍርያት ዘተባብዕን ሓላፍነት 
ዘሰክምን ስለዝዀነ ኣብዚ ዓውዲ ዝዋሳእ 
ስነጥበባዊ ኣብ ገንዘብ ዘይኰነ ኣብ ሞያዊ 
ሓላፍነት ከድህብ እላቦ። በዚ ኣጋጣሚ 
ንደራሲን ኣላዪን፡ ንኹሎም ዝተሳተፉ 
ተዋሳእቲ ኮታ ንስድራቤት ስነጥበብ ዮሃና 
እንቋዕ ሓጎሰና ክብል እፈቱ።

 ራድያ ስራጅ -ከረን
ክብረኣብ ሃብተ

ኣስመራ

ዮሃና ንስድራቤት 
ስነጥበብ!

ሰናይ ተግባር ሓደ ካብ መለለዪ ህዝቢ 
ኤርትራ እዩ። ጾታን ዕድመን ፈሊኻ 
እትርእየሉ’ውን  ኣይኰነን። ኣብ 
ውሱን ቦታን ከባብን ዝርአ’ዩ ክትብል 
ድማ ኣይከኣልን። ወዲቑ ዝጸንሐ 
ንብረት፡ ገንዘብ፡ ሰነድ ኣብ ናይ ውልቁ 
ዘውዕል እንተልዩ ኣዝዩ ዝወሓደ እዩ። 
እቲ ዝበዝሐ ግን ኣብ ቀረባኡ ንዝርከብ 
ነቚጣ ፖሊስ ብኣካል ብምኻድ ዘረክብ 

ገና ዘይተኣልዩ መጸውዒ ክፍልታት 
ተንብብ። ስለዚ ንዓማዊል ወይ ሕክምናዊ 
ኣገልግሎት ክረኽቡ ንዝደልዩ ምድንጋር 
ከይፈጥረሎም ተቤላ እንተወረደ ሊላይ’ዩ 
በሃላይ እየ።

ኣፎምያ ተኽለ
ኣስመራ

እዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኰነን።  
ብመገዲ  መጽሄት፡ ድምጺ ፖሊስ 
ኤርትራ እዚ ንኽብርታት ህዝቢ 
ኤርትራ ዝኹልዕ ጭዋ ተግባር ብቐጻሊ 
ንሰምዖ ኣለና። ንሕበነሉን ንኾርዓሉን 
ድማ! እቲ ብዝያዳ ዘሐብነካ ከኣ ኣብ 
መንፈስ ህጻናት ሰሪጹ ምህላዉ እዩ። 
“ዝወደቐ ጥማራት ገንዘብ፡ ሞባይል፡ 
ኣዋርቕ፡ ሰነዳት፡ ላፕ ቶፕ፡ ካሜራ 

ወዘተ።” ናብ መደበር እገለ ኣረኪቦም 
ዝብል ትሰምዕ (ተንብብ) እሞ ነቶም 
ፍጮ ሕብረተሰብ ዝዀኑ፡ ኣብ ስርቅን 
ቀንጠብጠብን ተዋፊሮም ዝርከቡ ብዓይኒ 
ሕልናኻ እናሰኣልካ “ጸበል እዞም ኣብ 
ሰናይ ተግባር ዝተዋፈሩ ይልከኹም፡” 
ትብሎም።

ሹማይ ኣባዲ 
ዓረዛ  

ንሰናይ ተግባርስ ንተዓጠቕ ደኣ!

ደብዳበታት ኣንበብቲ

ፍናን መሓሪ
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ጓል ጥሮታ፡ “ብውሑዳት ሰባት ገይርና 
ዘይንፍትና፡”ኢላ ዘምጽኣቶ ሓሳብ፡ ኣዛዚ 
ቦጦሎኒኣ ገብረሃንስ ተኸስተ (ደርጊ) 
ከምኡ’ውን ኣዛዚ ብርጌድ ኣማኑኤል 
ሓድጉ(ፖሊስ) ደገፍዎ። ደድሕሪ ምድምሳስ 
እዚ ናደው፡ ኣብ ከባቢ መስሓሊት ዝዓረደ 
ሓይሊ ጸላኢ ጥሒስካ፡ ናብ ከረን ገጽካ 
ምሕላፍ ቀሊል ኰይኑ ኣይተረኽበን። 
ኣብ’ቲ ወሳኒ ህሞት ዝነበረ ስትራተጂያዊ 
ኣማራጺ፡ እቲ ጓል ጥሮታ ዘንቀለቶ 
ሓሳብ ጥራይ ነበረ። ብዘይ ጥርጥር ከኣ 
ንኽትግበር ተቐባልነት ረኸቡ። ኣብ’ቲ 
ዝቐነየ ኲናት ብዘጋጥም ዝነበረ ቀጻሊ 
መስዋእቲን መውጋእቲን፡ ሓይሊ ጓል 
ጥሮታ ከባቢ 45 ጥራይ ሒዛ እያ ተሪፋ። 
እንተዀነ፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኣብ’ታ ወናም 
መራሒትን ተዋጋኢትን ዝነበሮም እምነት 
ንዓመታት ዝተሃንጸ መሰረት ነይርዎ እዩ።

****

ትብለጽ፡ ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ 
ኣብ ሓዝሓዝን ሰንበልን ዝዓበየት ጓል 
ፖሊስ እያ። ከምቶም ኣመና ሕንቁቓት 
ደቀስመራ’ኳ እንተዘይኰነት፡ ኣብ ማሙቕ 
ሕቝፊ ኣደኣ ሻሂን ባኒን ዘይተፈላያ፡ 
የልቦን ዘይትፈልጥ፡ ኣብ ዝጠመየቶ  መሶብ 
ትኸፍት፡ ንግሆ ናብ ትምህርታ፡ ካብኡ 
ሕምብጥ ውዒላ እግራ ማይ ተሓጺባን 
ተደሪራን ናብ ዓራታ እትድይብ ዝነበረት፣ 
ቅድሚ ንሜዳ ምውራዳ፡ ዝዀነ ትስከሞ 
ሓላፍነትን ትጻወሮ ሽግርን ዘይነበራ እያ። 
ሽግር እንተኾይኑ ንወላዲ ይጭነቆ እዩ። 
ዝባና ኣይተሰከመ፡ እግራ ኣይተላእከ፡ 
ኣጻብዕታ ኣይሰርሐ። 
ብኸምዚ ዓይነት ኣተዓባብያ ዝዓበየ 

ህይወት፡ ድፋዓት ናቕፋ ምስ ሕሉፍ 
ህይወቱ ሰማይን ምድርን’ዩ። ኣብ ናቕፋ፡ 
ኣብ’ቲ ኣጻድፍ፡ ለይቲን መዓልቲን መለሳ 
ዘይብሉ ትርኢት ኢኻ ትርኢ። ከም ድሙ 
ብጥፍጣፍካ  ገጽካ ትቋረር። ዓለባ ልቢ 
እንተተረኽበ፡ ሓንቲ ወስ፡ ዳሕራይ ሃሰስ 
እያ እታ መኣዲ። እንተ ዘይተረኽበ’ውን 
ጥሜት ነይቀትል እምበረ ሽብዳዕዳዕ እዩ። 
ምስ ባልዕ እናተኸራኸርካ እትጥቀመላ፡ 
ንሕፍረት እትኸውን ሓንቲ ክዳን ጥራይ 
እያ ትድለ። ንሳ’ውን ብቐሊል ትርከብ 
ኣይነበረትን። እናሓንሳብ ካብ ሬሳ ጸላኢ 
ቀንጢጥካ፡ ደሙ ሓጺብካ ኢኻ ቅያር 
ክዳን ትረክብ። ኣረጊት ኮንጎ ክሳብ መሃነኑ 
ዝጠፍኦ ለሓሒምካ እዩ ዝኽደን፣ ጸገም 
ኣይኰነን። እግሪ ምስ እሾኽ እናተቓለሰ 
ይነብር። ንዕላማ ጥራይ እግርኻ’ውን 
ይከኣል እዩ። ማይ ጎረሮ ጠስሚ’ዩ።
ከም ትብለጽ፡ ኣብ ኣስመራ ዓቢኻ  ነዚ 

ናይ ናቕፋ ህይወት ምምራጽ ቀሊል 
ኣይኰነን። መንእሰይ ግን ባህጊ ልቡ እዩ 
ዝመርጽ። ናይ እዋን ገድሊ መንእሰያት 
ባህጊ ድማ ተመሳሳሊ‘ዩ።

ኣብ 1975፡ ወተሃደራት ስርዓት ደርግ 
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣስመራ ንህዝቢ 
ብጥይት ይቐትሉን ብኻራ ይሓርዱን ኣብ 
ዝነበርሉ ቅንያት፡ ትብለጽ ምስ ስድራኣ ካብዚ 
ሓደጋ’ዚ ንምምላጥ ካብ ሓዝሓዝ ሃዲሞም፡ 
ናብ ዓዶም ቀይሕ ኮር ኣተወ። ትብለጽ 
ካብ ኣስመራ ናብ ዓዲ ምውራዳ  ቅጭጭ 
ኣይበላን። ናብራ ከተማን ገጠርን ፍልልዩ 
ኣየገናዘበቶን። ትበልዕ፡ ትሰቲ፡ ትጻወት፡ 

ትድቅስ። ምስተን ማይ ዝወርዳን ዕንጸይቲ 
ዝወፍራን መዛኑኣ ዕባይ ገጠር ትኸይድ። 
ትብለጽ ካብ ኣስመራ ቅድሚ ምውጻኣ፡ 
‘ቁመቶም ክንዲ ፓሎ ዝኾኑ፡ ዓረምረም 
ዝብሃሉ ተጋደልቲ ኣለዉ፡’ ዝብል ወረ 
ትሰምዕ ነበረት። ዓዲ ኣብ ዝተቐመጠትሉ 
እዋን ድማ፡ ካብ ዓላ እናተበገሱ ዝንቀሳቐሱ 
ዝነበሩ ተጋደልቲ ንፈለማ ግዜ ብዓይና 
ረኣየት። ንዕኦም ድሕሪ ምርኣያ ህይወት 
በረኻ ዝያዳ ፈትያቶ። ህይወት ተጋዳላይ 
ዝያዳ ስሒብዋ።
ኣብ ከባቢ ግዋ ተጋደልቲ ድብያ 

ገይሮም ቃፍላይ ጸላኢ ዝሓምሸሹሉ 
መዓልቲ፡ ትብለጽ ድምጺ ቶዂሲ ክትሰምዕ 
ወዓለት። ኣብተን ዝቐጸላ መዓልቲታት 
እቶም ተሰሪዖም ዝወፈሩ ተጋደልቲ ብሰላም 
ክምለሱ ርእያ። ተጋደልቲ፡ ኣብ ውግእ 
ዋላ ሓንቲ ዘይኰኑ፡ ፈጺሞም ዘይሞቱ 
ዓይነት ሰባት ኮይኖም ተራእዮማ። ብዓይና 
እናረኣየቶም’ውን፡ እቲ ኣብ ኣስመራ እንከላ 
ብወረ ትሰምዖ ዝነበረት ከክንዲ ፖሎ ይኾኑ 
ዝብል መግለጺ ኣብ ውሽጣ ሰሪቱ ነበረ። ነቲ 
ብቐጻሊ ተጋዳላይ ምርኣይ፡ ብክፍሊ ህዝቢ 
ንመንእሰያት ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ 
ፖለቲካ ተደሚርዎ፡ ንትብለጽ፡ ተጋዳሊት 
ናይ ምዃን ባህጋ ጥርዙ ኣብጸሖ። ብፍላይ 
ከኣ ኣኽበረት ትበሃል ወዳቢቶም፡ ከም ወዲ 
ስረ ዓጢቓ፡ ካላሽን ተሓንጊጣ፡ ጸጉራ መቂዛ፡ 
ብዛዕባ ኤርትራ ትህቦ ዝነበረት ኣስተምህሮ 
ሃነን ኣበላ። ኣውራ በቲ ብልሒ ዘረባኣን 
ዕጥቃን ቀኒኣ ከምኣ ክትከውን ተመንያ። 

በቃ ጠበንጃ ሒዝካ ምውጋእ! ክትመውት 
ከም እትኽእል ዘየዘክር ዊንታ ሒዙዋ 
ተናዕያ።
ኣብ ወርሒ ሓምለ 1976፡ ትብለጽ ጓል 

17 ዓመት ከላ፡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፋ። 
ድሕሪ ተዓሊም፡ ኣብ ብርጌድ 44 ተወዲባ። 
ኣብ’ቲ ካልኣይቲ ርእሳ ዝተመደበታ ሓይሊ፡ 
ሳልሰይተን ትኸውን ሓንቲ ጓል’ያ ጸኒሓታ 
- ንግስቲ(ዕንሹ) ትበሃል። ኣብ ወኪ ዛግር 
ኣብ ዝነበራሉ እዋን፡ ንግስቲ “ኣጆኽን 
ኣይትሕመቓ፣ ኣይክእሎን’የ ኣይበሃልን 
እዩ፣ ካብ እግሪ እዞም ኣወዳት ከይትተርፋ” 
እናበለት ትምዕደን ነበረት። እቲ  ምዕዶ 
ክሳብ ክንደይ ኣብ ኣእምሮ በዓል ትብልጽ 
ሰሪጹ ዝፍትሽ ኲነት ከኣ ኣይደንጐየን።
እዋኑ፡ ከተማታት ሓራ ዝዀናሉ፡

1977ብምንባሩ፡ ናብ ሓርነት ገጾም ዝንውንዉ 
ኲነታት ኣየዕረፉን። ብርጌድ 44 ንሰምሃር 
ወሪዱ። ካብ ባጽዕ ናብ ኣስመራ ዝድይባ 
ኮለኛ ንምድምሳስ፡ ኣብ መንጎ ማይ-ኣጣልን 
ድግድግታን ድብያ ተገይሩ። ንትብለጽ 
ከኣ፡ ቦኽሪ ፈተና ኰና። ነታ ብንግስቲ-ዕንሹ 
ዝተማዕደቶ ተጠንቂቓ ሒዛ፡ በቲ ኣብ ክፍሊ 
ታዓሊም ዝተማህረቶ ሕጊ፡ ጽቡቕ ገይራ 
ተመሳሲላ። ግን ከኣ  እቶም ተጋደልቲ 

ከመይ ከም ዝገብሩ፡ ተጋግያ ከይትህሉ፡ 
ንነብሳን ብጾታን ኣነጻጺራ፡ ገለ ድኽመታት 
ከይተርኢ ብዙሕ ግዜ ንነብሳ ፈተሸታ። ግን 
ኣየናይ ከም ዝፍተሸ እና’ደናገራ፡ ስቕ  ኢላ  
ሓዀትኮት ትብል። ኣተሓባባእ ክትጻወት 
ከላ ከም እትገብሮ፡ ኣብ ድብያ ከላ፡ ገና 
ከም ዘይትርአ ዝገበረቶ ብልሓት ኣየዕገባን፣ 
መሊሳ ተመሓይሸ። ኣዒንታ ተኺላ፡ ኣእዛና 
እናጸለወት፡ ከላሽና ንቶዂሲ ድልውቲ 
ገይራ ተጸበየት። ምጽንታው  ነዊሕዋ፡ 
ተጨነቐት። ጨው ቀትሪ እዩ፣ ጸሓይ 
ነይሩ። ኣብ’ቲ ህሮርማ ጎልጒል ሰምሃር 
ከኣ፡ ቀትሪ መሪር’ዩ። ምስቶም ኣብ ትሕቲ 
ቢንቶ ዘዝገቡ ብምንባራ’ውን ተወሳኺ 
ዳህሪ ነይርዎ። ነዚ ግን ኣየቃለበትሉን። እቲ 
ብወረን ብድምጺ ማዕዶን ትፈልጦ ውግእ፡ 
ብኣካል ክትሳተፎ ከላ፡ ከመይ ዓይነት ሰብ 
ከም እትኸውን ክትርኢ ደለየት። እተን 
ኮለኛ፡ ካብ ባጽዕ ንግሆ ዝነቐላ፡ ማይ-ኣጣል 
ክሳብ ዝበጽሓ፡ ቀትሪ ኰይኑ እዩ። ካብ ማይ-
ኣጣል ክሳብ ጋሕቴላይ ዝበጽሓ፡ ናብ ሰዓት 
11፡00 ቀሪቡ ነበረ።  ብማዕዶ ድምጸን 
ክሃምም ይስማዕ’ዩ። ነቲ ቦታ ሰለዝፈረሖ 
ግን፡ ኣጋር ሰራዊት ዝጥርጠር ቦታታት 
ፈቲሹ ምስ ወደአ’የን ዝስዕባ ዝነበራ።
ጽዕነት ዘለወን መካይን፡ ብዝባን በዓል 

ትብለጽ ዘዝገቡሉ ቢንቶ ክሓልፋ ጀመራ። 
ህርመት ልቢ ትብለጽ ወሲኹ። “መዓስ 
ደኣልና ንትኩስ” ኢላ እናተሃንጠየትን 
እናተረበጸትን፡ ኣብ መንጎ ንምጅማር 
ዝሕብር ድምጺ ከቢድ ብረት ምስ 

ተተኰሰ፡ ብጾታ ካብ’ቲ ኣድብዮምሉ 
ዝጸንሑ ናብ ጽርግያ ወጹ። ትብለጽ ከኣ፡ 
ነቲ ኩሉ ክትብሎ ዝወዓለትን ዘጨነቓን 
ረሲዓ ማዕረኦም ተሰርዐት።
ኣብ’ቲ ጽርግያ፡ ኣጋር ዘማች ዝበሃሉ 

ሰራዊት ዝርእ ኢሎም ነበሩ። ከቢድ ውግእ 
ተኻዪዱ። እቲ ውግእ መልክዑ ካብ ድብያ 
ናብ ቀዋሚ ውግእ ቀይሩ ምሉእ መዓልቲ 
ክዋግኡ ወዓሉ። ብዙሓት ወተሃደራት 
ረጊፎም፡ መካይን ተቓጺለን፡ ዕጥቂን 
ስንቂን ተማሪኹ። ጸላኢ ኣብ’ዚ ውግእ 
ተለቚሚጹ፡ ዝተረፈ ንዶጎሊ ተመሊሱ። 
ረዳት፡ ካብ ዶንጎሎን ባጽዕን በብእብረ 
ወፊሮም ዘስለጥዎ ኣይነበረን። እቲ ውግእ፡ 
ን15 መዓልታት ቀጸለ። ሓይሊ ተጋደልቲ፡ 
ካብ ድግድግታ ናብ ደማስ፡ ክሳብ ማይ-
ኣጣል፡ ጽርግያ ሰጊርካ ክሳብ ሸባሕ ዝርገሐ 
ነበሮ። ትብለጽ፡ ኣብ’ዚ ውግእ፡ መጀመርያ 
እንታይ ትገብር ከም ዝነበረት ከይተፈለጣ፡ 
ሰብነታ ባዕሉ ተሰሪዑላ፡ ኣብ ጐድኒ ብጾታ 
ኰይና ቶዂሲ ጀሚራ። ኣይተወግትን። 
ካብ እግሪ ብጾታ ኣይተረፈትን።
እቲ ምክልኻልን ምጥቃዕን ቀጻሊ ስለ 

ዝነበረ፡ ተጋደልቲ፡ ካብ’ቲ ከባቢ ኣየርሓቑን። 
ብወገን ድሕሪት ግን፡ ፉሉል ዝበሃል ብረት፡ 

ካብ ባጽዕ ናብ ድግድግታ፡ ጎላጒል ደማስን 
ከባቢ ጋሕቴላይን፡ ክሳብ እግሪ ደንጎሎ 
ይትኰስ ስለዝነበረ፡ ሓደ ምሽት፡ ብሓይሊ 
ድምጹን ሃፍኡን ጥራይ ኣረኻኺቡሎም። 
መውጋእትን መስዋእትን ኣጋጢሙ። 
ትብለጽ ተሳኢና። ቅድሚ ጸሓይ ምዕራባ፡ 
ኣናድዮም ምስ ቀበጹ፡ ኲነታት ጨኒቑዎም 
እንተጸውዑ ግን፡ በቲ ሓይሊ ሃፋ ከም 
ክንቲት፡ ካብቲ ቦታ ተመንጢላ፡ ኣብ ገረብ 
ተሸጒጣ ጸኒሓ፡ ዓው ኢላ ኣድሚጻ። ካብ’ቲ 
ኣሻዅ ገረብ ቀስ ኢሎም ኣውጺኦማ፡ እዝና 
ተዓቢሳ ስለ ዝነበረት ግን፡ ኣሃዱኣ ኣብ 
ድግድግታ ከለዉ ተመለሰት።
በቲ ኣብ ድግድግታን ከባቢኣን ዝነበረ 

ምርብራብ፡ ሓይሊ ጸላኢ ተሓንዚፉ ዘፍ 
ኢሉ። ኣብ ጐልጐል ሰምሃር ሬሳታት 
ተኾሚሩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ደንጎሎ 
ዝነበረ ጐልጐል ከኣ፡ ሓይልታት ኣጽዋርን 
ብረትን ንምእካብ ለም ኢለናኦ። ትብለጽ፡ 
ኤርምያስ ምስ ዝበሃል ብጻያ፡ ንብረት 
ኣብ ምእካብ ከላ፡ ካብ ዝወደቐ ወተሃደር፡ 
ምሊሕ እትብል ወርቂ ካቲም ስለ ዝርኣየት፡ 
ክእክቡዋ ተሰማሚዖም፡ ከተውጻኣ 
ደኒና። እቲ በዓል ካቲም ግን፡ ኣብ መንጎ 
ምዉታት ትንፋሱ ዝሓብአ ብህይወት 
ዘሎ ኩማንዲስ ኰይኑ ጸኒሑ፡ ጉንዲ እዝና 
ጸፍዓ። ጋሻ ፈተነ’ዩ ነይሩ ንትብለጽ። በቲ 
ሓይሊ ስንባደ ኣብሪዃ፡ ብካዝናኣ ጠያይት 
ነገፈትሉ። ንሓይሊ ትምክሕቲ ኩማንድስ፡ 
ኣብ ካምቦ ሰንበል ትፈልጦ ነይራ’ያ። ምስ 
ተሰለፈት’ውን ንዕቀት ኩማንዲስ ብወረ 

ካብ ምስማዕ ኣየቋረጸትን። ጓል ኢሉ ከም 
ዝደፈራ ሓሲባ፡ ምስ ሞተ’ውን ሓንሒና። 
ምስ ነድራ ከላ ኸኣ፡ ቃንዛኡ ከይዓጀባ 
ነታ ካትም ካብ ኣጻብዕቱ መንጪታ 
ኣውጽኣታ።
 ብድሕረኡ፡ ካብ’ቲ ብኩማንዲስ፡ 

ሓይሊ ባሕሪ (ማሪን)ን ካልኦት ምኲራት 
ወተሃደራትን ንዝተተኽተኸት ዶንጎሎ 
ሓራ ኣብ ምውጻእ ተሳቲፋ። ጽኑዕ ዕርዲ 
ዘለዎ መዓስከር ብምንባሩ፡ እቲ ውግእ 
ብርቱዕ ነይሩ። ብልሓት ጥራይ ዘይኰነ 
ትብዓት ዝደሊ፡ ኣብ ከናለታት እናዘለልካ 
ምስ ኩማንድስ፡ ግጥም ኢድ ንኢድ 
ውዒላትሉ። ካብ ጊንዳዕ ክሳብ ሰይድሺ 
ከኣ እቲ ዝቐለለ ኰይኑላ።
“ብረተይ ሒዘ ዋርድያ እወጽእ፣ 

ካብ ብጾተይ ከተፈለኹ እሃጅም፣ ሕጂስ 
ምልእቲ ተጋዳሊት ኰይነ እየ፡” ኢላ 
ብነብሰ-ምትእምማን ንነብሳ  ክትገልጽ 
ክኢላ። ንቐልዓለም ዘይኰነ፡ መግለጺ 
ብጾታ’ውን ተመሳሳሊ ስለዝነበረ፡ ወኒ 
ወሲኻ። ኣብ ውግእ ባጽዕ፡ ኣብ ሰሊና፡ 
ማዕረ ብጾታ ተዋጊኣ ኣብ ከናለታት ናቫል 
በይዝ ተዓቢጥካ ብምውዓል ላድያ። ኣብ 
ህዝባዊ ግንባር፡ ወድን ጓልን ዘይፈላለዩ 
ምዃኖም ብግብሪ ተፈቲናትሉ። እቲ ኣብ 
ጐልጐል ዝነበረ ዕርዲ ተጋደልቲ፡ ዝተጻወደ 
ኣጽዋር ወተሃደራት ኢትዮጵያ ዝተናጻጸሮ 
ስለዝዀነ፡ ቀትሪ ካብ ድፋዕ ምውጻእ 
ሓደገኛ’ዩ፡ ሽንቲ እንተመጺኡካ መኸወሊ 
የለን። ኣብ ቅድሚ ብጾትካ፡ ኣብ ውሽጢ 
ከናለ፡ ኣብ ጃሎን ሸይንካ ንግዳም ጨብ 
ተብሎ። ድሕር’ዚ ሕፍረት ካብ ትብለጽ 
ጠፊኣ።
ትብለጽ ናብ ገድሊ ክትጽንበር ከላ 

ንተጋዳላይ ናይ ዝገጥሞ ሽግራት ሀ-ሁ 
ኣምር’ኳ ኣይነበራን። ተጋዳላይ ከም 
ዘይመውት እያ ትወስዶ ዝነበረት። 
ስለምንታይ ኢላ ነቲ ኣበሃህላ ሓሲባትሉ 
ኣይትፈልጥን። ‘ተጋደልቲ ኣብ ውግእ 
ከመይ እዮም ዝገብሩ? ከምኦምዶ ክኽእሎ 
እየ?  መዓስ እየ ተጋዳሊት ክኸውን? 
ጥራይ ነይሮም ሕቶታታ። መስዋእቲ ከም 
ዘሎ፡ ኣብ እግሪ ድግድግታ ኣብ ዝነበረ 
ውግእ ዝረኣየቶ፡ ቦኽሪ ዓይና ነይሩ። ሽዑ፡ 
ፋልማያ ኰይኑ፡ ኣይፍርሒ ኣይትብዓት 
ቁሩብ ሓሲባ። ኣብ ደንጎሎ፡ እታ ዘተባብዓታ 
ዕንሹ ዘላቶም ስዉኣት ርእያ። ኣብ ውግእ 
ባጽዕ’ውን ዝመረረን ዝበዝሐን መስዋእትን 
መውጋእትን ርእያ። ደምን ስጋን ብጾታ 
ተሓዋዊሱ፡ ንገጻ ቋሪሩዎ። መስዋእቲ ከም 
ዘሎ ኣጸቢቓ ተገንዚባ፡ ተጋዳላይ ምዃን 
ማለት ንመስዋእቲ ድሉው ምዃን ማለት 
ምዃኑ ተረዲኣ።
ኣብ ቀይሕ ኮር ዝረኸባ ጎፍታ ገድሊ፡ 

ንጓል ኣስመራ ትብለጽ፡ ከላሽንን 300 
ጠያይትን ኣሰኪሙ፡ ኣብ ውግእ ከቲቱዋ። 
ተጋዳሊት ክትበሃል ንመስዋእቲ ክትውፈ 
ቅርብቲ ምዃን ሓቲቱዋ። ነዚ፡ ‘እወ’ 
ዝብል ምላሻ  ብግብሪ፡ ቀጻልነት ብዘለዎ፡ 
ብተወፋይነት ከተረጋግጽ፡ ዕላማ ተጋዳላይ 
ክትፍጽም፡ ስትራተጂያዊ ምዝላቕ  ኮብኲቡ 
ናቕፋ ኣብጺሑዋ።
ኣብ ክንዲ ናብ ኣስመራ ናብ ናቕፋ፡ 

ግምታት ትብለጽ’ኳ እንተዘይነበረ፡ እቲ 
ኩነታት ኣይዓጀባን። ኣብ ናቕፋ ፖለቲካዊ 
ትምህርቲ፡ ማእቶት፡ ባህሊ፡ ውግእ፡ ዘየቋርጹ 
ዕለታዊ ንጥፈታት ስለዝነበሩ፡ ብልሒ 
ትብለጽ ወሲኹ። ሳልሳይ ወራር፡ ድፍዓት 
ናቕፋ ኣብ ዘይደልደለሉ ግዜ ፈሺሉ። 
ትብለጽ፡ ድሕሪ’ዚ ተሓርያ።   

ይቕጽል
ምንጪ - ዝኽርታት ሓመድ ድበ 

ናደው                                                  

እታ ጓል
ኣስመሮም ጸጋብርሃን

ካብ ዛንታታት ተመኩሮ ገድሊ
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ዳህላክ ነጋሲ
ሰገን ሰረቐ

መንግስቲ፡ ዜጋታቱ - ብሕልፊ’ቶም 
ብሰንኪ ስርዓታት ኢትዮጵያ ካብ 
ዓድታቶም ብምዝባሎም፡ ጥጡሕ 
ህይወት ክመርሑ ዕድላት ዘይረኸቡ፡ 
ካብ ድኽነትን ተጸባይነትን ተገላጊሎም 
ብውሽጣዊ ዓቕሞም መነባብሮኦም 
ክመርሑን፡ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት 
ኣበርክቶ ክህልዎምን፡ ዝተፈላለየ 
ዕድላት ክኸፍት ጸኒሑን 
ኣሎን። ካብ ስደት ንዝተመልሱ 
ተመዛበልቲን ዝተጣየሱ 
ዜጋታትን፡ ኣብ ገጠራትን 
ሓውሲ ከተማታትን ንዝነብሩ 
ጽጉማት ዜጋታት፡ ብፍላይ 
ድማ ንደቂ-ኣንስትዮ ጥጡሕ 
ባይታ ንምፍጣር፡ መንግስቲ 
‘መደብ ውህለላን ንኡስ 
ልቓሕን’(መውል) ዝተባህለ 
ፋይናንሳዊ ትካል ኣብ 1996 
ኣቚሙ። እዚ ትካል’ዚ፡ ኣብተን 
ቀዳሞት ሓሙሽተ ዓመታት፡ 
ከም ኣካል ደገፍ ንኮማዊ 
ልምዓት ኤርትራ (ECDF) 
ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ዞባዊ 
ምምሕዳር ኰይኑ ንጥፈታቱ 
ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ 
2002 ናብ ሚኒስትሪ ሃገራዊ ልምዓት 
ተሰጋጊሩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ኣብ 
ሽዱሽተአን ዞባታት፡ ኣብ 56 ንኡሳን 
ዞባታት፡ ኣብ ምንጣፍ ይርከብ። ካብተን 
ኣብ ኤርትራ ዘለዋ 2,606 ዓዲታት፡ 
እተን 1,252 በዚ ትካል’ዚ ናይ ልቓሕ 
ኣገልግሎት ይረኽባ ኣለዋ። 
ዕላማ ናይ’ዚ ትካል፡ ብሰንኪ ራሕቂ 

ቦታን ካልእ ጸገማትን ካብ ወግዓውያን 
ፋይናንሳውያን ትካላት ናይ ልቓሕ 
ዕድል ዘይረኸቡ - ኣብ ርሑቕ ገጠራትን 
ሓውሲ ከተማታትን ዝርከቡ ጽጉማት 
ዜጋታት፡ ኣብ ከባቢኦም ብቕልል ዝበለ 
ኣገባብ ልቓሕ ክረኽብሉ ዝኽእሉ 
ዕድል ንምጥጣሕ’ዩ። ተጠቀምቲ፡ 
ነቲ ዝረኽብዎ ልቓሕ መነባብሮኦም 
ኣማሓዪሾም ነብሶም ከምዝኽእሉ 
ንምግባር ድማ እቲ ብቐዳምነት ዝሰርዖ 
ዕማማቱ’ዩ። 
መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን፡ 

ብደረጃ ዓለም ኣብ 1976 እዩ ከም 
ኣምር ኣብ ባንግላድሽ ተበጊሱ። 
ብሚልዮናት ንዝቑጸራ ባንግላደሻውያን 
ደቂ-ኣንስትዮ፡ ካብ መስመር ድኽነት 
ኣላቒቑ ብቑጠባ ርእሰን ከምዝኽእላ 
ስለዝገበረ ከኣ፡ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ 
ሓያለ ሃገራት ዓለም ከተኣታትዋኦ 
ጀሚረን።  ኣብ ሃገርና’ውን ኣገዳስነቱ 
ኣዝዩ ልዑል ኮይኑ ስለዝተረኽበ፡ ምስ 
ምጅማር ካልኦት መሰረታውያን 
መደባት ልምዓት ኣብ 1994 ክብገስ 
ተሓሲቡ ነይሩ። እንተኾነ ብሰንኪ 
ዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ 1996 
እዩ ናብ ትግባረ ተሰጋጊሩ። 
መውል፡ ኣብቲ ፈለማ ክብገስ 

ከሎ ምዕቡል ዝዀነ ትሕተ-ቅርጺ 
ናይ ባንክታት ስለዘይነበረ፡ ኣብ ኩሉ 
ከባቢታት ሃገር ናይ ልቓሕ ኣገልግሎት 
ንምሃብ ውጥን ብምውጻእ፡ ውዳቤታቱ 
ኣሐዪሉ ስርሑ ጀሚሩ። ብመሰረት 
ኣካያዲ ናይ’ቲ ትካል ኣቶ ታፍላ 
ኣስመሮም፡ መደብ ውህለላን ንኡስ 
ልቓሕን ኣብ 1996 ክምስረት ከሎ፡ 
ብ1.37 ሚልዮን ናቕፋ ርእሰ-ማልን 
ዓሰርተ ኣባላትን ስርሑ ጀሚሩ። ካብ 

2008 ንደሓር ከኣ እቲ ብማእከላይ 
ቤት-ጽሕፈቱ ጥራይ ዝወሃብ ዝነበረ 
ኣገልግሎት ልቓሕ፡ ኣብ ዞባታትን 
ንኡሳን ዞባታትን ናብ ዝተኸፍታ 
ጨናፍር ኣብያተ-ጽሕፈት ከምዝሰፍሕ 
ተገይሩ። በዚ መሰረት፡ ኣብዚ እዋን 
ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ኣስታት 

20 ጨናፍር ተኸፊተን ኣገልግሎት 
ልቓሕ ኣብ ምሃብ ይርከባ። ዝርጋሐ 
ኣገልግለቱ ናብ መላእ ሃገር ንምስፋሕ 
ከኣ፡ ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ኣበርቲዑ 
ይሰርሕ ኣሎ። 
ትካል መደብ ውህለላን ንኡስ 

ለቓሕን፡ ብሰለስተ መገዲታት’ዩ ንህዝቢ 
ኣገልግሎት ዝህብ። እቲ ቀዳማይ ናይ 
ጉጅለ ልቓሕ ኰይኑ፡ መጠን ንኡስ 
ልቓሕን ልቓሕ ንክረምታዊ ሕርሻን 
ተባሂሉ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ይሰላሰል። 
እዚ ዓይነት ልቓሕ፡ ድኻታትን ብዙሕ 
ተመኩሮ ናይ ስራሕ ዘይብሎም 
ዜጋታትን፡ ኣብ ጉጅለ ተጠርኒፎም 
ብዘቖምዎ ዓዳዊ ባንኪ ዝወሃብ’ዩ። 
መጠን ናይ’ቲ ዝወሃብ ልቓሕ ካብ 6 
ሽሕ ክሳብ 20 ሽሕ ናቕፋ ዝበጽሕ 
ኰይኑ፡ ብሓሙሽተ ዝተፈላለየ ናይ 
ልቓሕ ዑደት ተዘርጊሑ ስርሑ 
የካይድ። ኣብታ ጉጅለ ዝተጠርነፉ 
ኣባላት ናይ ልቓሕ ጉጅለ፡ ብዝሖም 
ካብ ሰለስተ ክሳብ ሽውዓተ ክኾኑ 
ድማ የፍቅድ። ኣብ ትሕቲ ዝዀነ 
ይኹን ኩነታት፡ ኣባላት ጉጅለ ልቓሕ 
ንሓድሕዶም ክወሓሓሱ ይግደዱ።
ናይ ውልቂ ልቓሕ ብካልኣይ ደረጃ 

ዝስራዕ ዓይነት ልቓሕ ኰይኑ፡ ኣብ 
ዝተፈላለየ ዋኒናት ንዝነጥፉ ውልቀ-
ሰባት ዝወሃብ’ዩ። ካብ ናይ ጉጅለ 
ለቓሕ ዝተሰጋገሩ ነባራት ዓማዊል፡ 
ትካል ዘለዎም ወይ’ውን ፍሉይ ሞያዊ 
ክእለት ዝውንኑ ውልቀ-ሰባት ድማ 
ተጠቀምቲ ናይ’ዚ ልቓሕ’ዮም። ናይ 
ውልቂ ልቓሕ ኣብ ሰለስተ ጉጅለ’ዩ 
ዝኽፈል። ንሱ ድማ፡ ንኡስ ዋኒናት 
ልቓሕ፡ መስኖኣዊ ልቓሕን ናይ ጥሪት 
ልቓሕን። መጠን ዝወሃብ ልቓሕ ካብ 
30 ሽሕ  ክሳብ 100 ሽሕ ናቕፋ 
ይበጽሕ። ኣብቲ ናይ ጥሪት ልቓሕ፡ 
ብፍሉይ ንመግዝኢ ብዕራይ ዝውዕል 
ካብ ሸውዓተ ሽሕ ክሳብ 15 ሽሕ 
ናቕፋ ዝበጽሕ ልቓሕ እናሃበ ድማ 
ንህዝቢ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ኣቶ 
ታፍላ ወሲኹ የብርህ። እቲ ብሳልሳይ 
ደረጃ ዝስራዕ፡ ንሰራሕተኛታት 

ናይ መንግስትን ብሕትን ትካላት 
ዝወሃብ ልቓሕ ኮይኑ፡ ኣብ 2006 
ዝተኣታተወ’ዩ። ዝኾነ ሰራሕተኛ፡ 
ካብ ወርሓዊ ደሞዙ እናተቖርጸ ኣብ 
ውሽጢ ክልተ ዓመት ዝኸፍሎ ክሳብ 
20 ሽሕ ናቕፋ ዝበጽሕ መጠን ገንዘብ 
ክልቃሕ ዘፍቅድ ከምዝኾነ ኣቶ ታፍላ 
ወሲኹ የረድእ። 
ሓላፊ ምምሕዳር ናይ’ቲ ትካል ኣቶ 

ገብረሚካኤል ፍስሃየ ብወገኑ፡ መውል 
ኣብ 2014 ኣብ 609 ዓዳውያን 
ባንክታት ንዝተጠርነፉ 28,089 
ናይ ልቓሕ ጉጅለታት ኣገልግሎት 
ልቓሕ ከም ዝሃበ ይሕብር። ካብቶም 
ኣገልግሎት ልቓሕ ዝረኸቡ ዜጋታት፡ 
እተን 52 ሚእታዊት መብዛሕትአን 
ኣብ ሕርሻ ዝነጥፋ ደቂ-ኣንስትዮ 
ከምዝዀና ኣቶ ገብረሚካኤል 
ይገልጽ። 
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ትካል መውል ኣብ 

መላእ ሃገር ኣስታት 57 ሽሕ ዝዀኑ 
ዓማዊል ኣለዉዎ። ንኡስ ልቓሕ 
ናይ ምሃብን ምውህላልን መደባቱ 
ንምስፋሕ ኣብ ውሽጢ’ዘን ዝሓለፋ 
20 ዓመታት ልዑል ኣሳልጦ ዝተረኽቦ 
ዓበይቲ ስርሓት’ውን ተሰላሲሉ። 
ብዘይካ’ዚ፡ መውል ብደረጃ ሃገር ካብ 
ዝህቦ ኣገልግሎት ልቓሕ፡ እቲ ዝሰፍሐ 
ዝርጋሐ ዘለዎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኮይኑ፡ 
ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ናይ’ቲ ዞባ 
ጨናፍር ኣለዎ። ከምኡ’ውን፡ ብዘይካ 

ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዳህላክን ሰልዓን፡ 
ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ሃገር ተዘርጊሑ 
ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ 
ኣቶ ገብረሚካኤል የብርህ። 
ካብ ዓማዊል ዝውህለል መጠን 

ወለድ፡ ብመንጽር እቲ ትካል ዘውጽኦ 
ወጻኢታት ክትመን ከሎ ኣዝዩ 
ውሑድ’ዩ። ምኽንያቱ፡ መውል 
ንዓማዊላቱ ብስማዊ መጠን ወለድን 
ኣገልግሎትን ሰለዝህብ፡ ብዙሕ መኽሰብ 
የብሉን። ካብ ዓማዊሉ ዝረኽቦ 16 
ሚእታዊት ወለድ፡ ወጻኢታቱ ካብ 
ምሽፋን ዝሓልፍ ኣይኮነን። 
ሓላፊ ፋይናንስ ትካል መደብ 

ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ኣቶ ቴድሮስ 
ሃይለ፡ ትካል መውል ካብ 30 ሽሕ 
ክሳብ 100 ሽሕ ዝበጽሕ ልቓሕ 
ንተገልገልቲ ከምዝህብ ይገልጽ። ኣብ 
ዝሓለፈ 18 ዓመት ድማ፡ ብድምር 
ኣስታት 2.45 ቢልዮን ናቕፋ 
ንዓማዊል ከምዘለቅሐ ይሕብር። ካብቲ 
ዝተዋህበ ልቓሕ፡ እቲ ዝበዝሐ ማለት፡ 
70 ሚእታዊት፡ ኣብ ሕርሻዊ መዓላ 
ከምዝቐንዐን ብምልኡ ብጥረ ገንዘብ 
ከምዝተዋህበን ወሲኹ ኣረዲኡ። ኣብ 
2014 ኣብ ኢድ ዓማዊል ዝነበረ 
ውንዙፍ ሚዛን ልቓሕ ልዕሊ 290 
ሚልዮን ናቕፋ ክበጽሕ ከሎ፡ ጠቕላላ 
ዋኒኑ (Asset) ድማ 429 ሚልዮን 
ይበጽሕ ነይሩ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብቲ 
ዓመት’ቲ ጽሩይ ርእሰ-ማሉ 277 

ሚልዮን ናቕፋ ነይሩ።     
 ትካል መውል ንዓማዊሉ ናይ 

ውህለላ ኣገልግሎት ክህብ መደብ 
ኣውጺኡ’ኳ እንተሎ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ 
ግን ካብ ተለቃሕቲ ግድነታዊ ውህለላ 
ጥራይ ኣብ ምእካብ ይርከብ። መጠን 
ውህለላ ካብቲ ዝወሃብ መጠን 
ልቓሕ’ዩ ዝትመን። ንኣብነት፡ ዓማዊል 
ናይ ልቓሕ ጉጅለ፡ ልቓሕ ቅድሚ 
ምውሳዶም 10 ሚእታዊት፡ ኣብ 
ዕድመ ናይቲ ልቓሕ ከኣ ተወሳኺ 6 
ሚእታዊት፡ ብድምር 16 ሚእታዊት 
ከዋህልሉ ይሕተቱ። ዓማዊል ናይ 
ውልቀ ልቓሕ ድማ ቅድሚ ልቓሕ 
ምውሳዶም 5 ሚእታዊት፡ ኣብ 
ዕድመ ናይቲ ልቓሕ ከኣ ተወሳኺ 6 
ሚእታዊት ብድምር 11 ሚእታዊት 
የዋህልሉ። ሰራሕተኛታት መንግስትን 
ናይ ብሕቲ ትካላትን ግን፡ ዓመታዊ 7 
ሚእታዊት ወለድ ይኸፍሉ። ካብዚ፡ 
እቲ ሓደ ሚእታዊት ተለቃሕቲ 
ብሞት ምስ ዝፍለዩ ንስድራ-ቤቶምን 
ኣውሓስቶምን ካብ ዕዳ ናጻ ዝገብር 
መድሕን’ዩ።  
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ 129 ደቂ-ኣንስትዮ 

ዝርከባኦም 250 ኣባል ሰራሕተኛታት 
ዘለውዎ ትካል መደብ ውህለላን ንኡስ 
ልቓሕን፡ ኣብ ህዝቢ ማሕበራዊ ፍትሒ 
ንምርግጋጽን መነባብሮ ዜጋታት 
ንምምሕያሽን ዝሰርሕ ትካል’ዩ - 
ብመሰረት ሓበሬታ ኣካየድቱ። 

“ተልእኾና፡ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ’ዩ” ትካል መውል

ኣቶ ታፍላ ኣስመሮም
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ኤርትራ ናጽነታ ኣብ ዝተጓናጸፈትሉ 
ዓመት ዝተወልዱ ዜጋታት፡ ድሮ ደቂ 25 
ዓመት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ 
ደቂ 10ታት ዓመት ዝነበርና፡ ናይ ፈንጠዝያ 
ዕለተ-ናጽነት ሃሳስ ቁልዕነታዊ ዝኽሪ ዘለና 
ድማ፡ ሎሚ ኣብ 30ታት ዓመት ኴንና 
ኣለና። መንእሰይ ዝበሃል ብቐንዱ፡ ካብ 
18 ክሳብ 40 ኣብ ዘሎ ክሊ ዕድመ 
ዝርከብ እንተኾይኑ፡ ናይ’ዚ መድረኽ’ዚ 
መንእሰያት፡ እቶም ድሕሪ ዕለተ-ናጽነት 
ዝተወለድና ወይ ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ንኣሽቱ 
ቈልዑ ዝነበርና ኢና።

ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ወለዶታት 
ንሓድሕዶም ይጨራረቑ እዮም። ቀዳሞት 
ወለዶ ንዳሕረዎት፡ ዳሕረዎት ድማ 
ንቐዳሞት ክጭርቁሎም ምስማዕ ኣብ 
ሕብረተሰባት ልሙድ እዩ። “ወለዶ ጸሓይ 
ብራቕ” ወይ “ወለዶ ወጋሕታ” (The 
sun rise generation) ዝብል ሓረግ 
ብዓለም ደረጃ ፍሉጥ መግለጺ እዩ። 
ብዂናትን ከቢድ ምረትን ዝሰገረ ወለዶ፡ 
ነቲ ድሕሪ ምውዳእ ኲናት ዝመጽእ 
ተረካቢ ወለዶ ሕንቃቐኡ ብምርኣይ 
ዘጠምቘ መጸውዒ ድማ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ፡ 
ናይ እዋን ኲናት ወለዶ፡ ዕጫኡ ኮይኑ፡ 
ኣዝዩ መሪርን ጽንኩርን ፈተነ ክሰግር 
ስለዝግደድ ልዑል ዓቕልን ተጻዋርነት እዩ 
ዘለዎ። ምኽንያቱ ንምጽዋር እንተዘይኮይኑ፡ 
ንኻልእ ኣማራጺታት ባይታን ዕድልን 
የብሉን። ካብቲ ኲናት ተሪፉ ብህይወት 
ክቕጽል ዕድል ዝረኸበ ወይ ድሕሪ 
ኲናት ዝመጸ ተረካቢ ወለዶ ግን፡ እቲ 
ዝዓበየ ጸገም ተኣልይሉ፡ ኣብ ትሕቲ ቅሱን 
ሃዋህው ክነብር ስለዝተዓደለ ባህርያቱ 
ልክዕ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ወለዶ ክኸውን 
ኣይክእልን እዩ። በዚ ድማ፡ እቲ ቀዳማይ 
ወለዶ፡ “እንታይ ዓይነት ሕንቁቕ ወለዶ’ዩ 
እዚ” ክብል እንከሎ፡ እቲ ሓድሽ ወለዶ 
ድማ ነቲ ቀዳማይ ብትሩን ዓቃባውነቱን 
ክነቕፎ ባህርያዊ እዩ።

ብሓቂ እንተርኢናዮ ግን፡ ወለዶ ጸሓይ 
ብራቕ ዝስከሞ ሓላፍነት፡ ካብቲ ናይ ግዜ 
ኲናት ዝኸበደ እንተዘይኮይኑ ዝቐለለ 
ኣይኮነን። ብኲናት ዝወረደ ዕንወት ፈዊስካ 
ጥጡሕ ናብራ ምፍጣር ቀሊል ብድሆ 
ኣይኮነን። ስለዚ ወለዶ ጸሓይ-ብራቕ 
ምዃን፡ ኣብ ሓደ እዋን ጽቡቕ ታሪኻዊ 
ዕድልን ከቢድ ብድሆን እዩ። ወለዶ ጸሓይ 
ብራቕ በቲ ሓደ ወገን ካብ መግዛእቲን 
ባርነትን፡ ካብ ራዕዲን ሽቚረራን ርሒቑ ኣብ 
ትሕቲ ሰላምን ቅሳነትን ክነብር ስለዝተዓደለ፡ 
ዕድሎቱ ጽቡቕ እዩ። በቲ ኻልእ ሸነኽ 
ግን ካብ ትሕቲ ባዶ ተበጊሱ፡ ንዕንወት 
ፈዊሱ፡ ለይቲን መዓልቲን ለፊዑ፡ ብውፉይ 
ጻዕሪ ንምንባር ዝምችእ ሃዋህው ክፈጥር 
ስለዘለዎ ዕማሙ ከቢድ እዩ። ወለዶ ጸሓይ 
ብራቕ እምበኣር፡ ጉዕዞ ሕብረተሰብ ኣብ 
ትሕቲ ጽላል ናጽነት ንምምእዛን ታሪኽ 
ፍሉይ ሓላፍነት ዘሰከሞ ወለዶ እዩ። ስለዚ 
መድረኻዊ ዕማሙ ብብቕዓት ክፍጽም፡ 
ነቲ ተሰኪምዎ ዘሎ ሓላፍነት ብብቕዓት 
ንምፍጻም ዘኽእሎ ክብርታት ክህልውዎ 
የድሊ።

“ኣዴኻስ ናይታ ብንእሽቶኻ ጥራሕካ 

ትፈልጠካ፡ ዝዓበኻ ኣይመስላን” ከምዝበሃል፡ 
ኣብ ኩሉ ሕብረተሰባት፡ እቶም ቀዳሞት 
ወለዶ ንዳሕረዎት ንብቕዓቶም ቀልጢፎም 
ኣይኣምኑሉን እዮም። ዓቕሚ፡ ኣፍልጦን 
ክእለትን ዘለዎም ስለዘይመስሎም፡ ኣብ 
ዝኾነ ዕማም እምነት ኣየሕድሩሎምን 
እዮም። ልዕሊ ኹሉ ኸኣ ሓላፍነት 
ዝስምዖምን ሓላፍነት ክሰከሙ ዝኽእሉን 
ጌሮም ኣይወስድዎምን። እዚ ባህርያዊ 
ተርእዮ እዩ። ኣብ ኣቦን ወዱን ከይተረፈ 
ዘሎ ተርእዮ እዩ። ክንዲ ዝኾነ ውላድ 
ንወላዲኡ፡ ተረካቢ ወለዶ ድማ ንኣረካቢ 
ወለዶ ዓቕሚን ብቕዓትን ከምዘለዎ፡ ንሱ 
እውን ከምኣቶም ሓላፍነት ከምዝስምዖን 
ሓላፍነት ክስከም ብቑዕ ምዃኑን ባዕሉ 
ከርእዮም እዩ ዘለዎ። ኣብ ኩሉ ናይ 
ስራሕ ጽላታት፡ ብኣፍ ዘይኮነ ብግብራዊ 
ተወፋይነት ብቕዓቱ ከመስክር ክኽእል 
ኣለዎ። ድሕሪኡ ድማ እዩ፡ እቲ ቀዳማይ 
ወለዶ፡ “ሓቂ ብሓቂ መብረ ወሊደ፤ ኣብ 
ክንዳይ ተኪኤ” ኢሉ መንፈሱ ዝቐስነሉ። 
ስለዚ ናይዚ መድረኽ’ዚ መንእሰያት፡ 
ሕልና ናይቶም ክሳብ ሕጂ ሓላፍነት 
ህዝቢን ሃገርን ኣብ እንግድዕኦም ዝጸሩ 
ብምቕሳን፡ መድረኻዊ ተልእኾኦም 
ንምፍጻም ቅሩብነቶም ብምርኣይ፡ ኣብ 
ኩሉ ዝተዋፈርሉ ዓውዲ ሓላፍነት ህዝቢን 
ሃገርን ክስከሙ ምሉእ ዘይጉዱል ብቕዓት 
ከምዘለዎም ብግብሪ ከርእዩ ኣለዎም። 
ከምኡ ዝዓይነቱ ተበግሶ ምስዝህልዎም ድማ 
እዮም ብቑዓት ተረከብቲ ሃገርን ኣማእዘንቲ 
መድረኽ ናጽነትን ክኾኑ ዝኽእሉ። 

እቲ ብብዙሓት ዘይከኣል ዕማም ዝተባህለ 
ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ሓያላት 
ከምዝከኣልን ናጽነት ጋህዲ ከምዝኸውንን 
ዝገበሩ ናይ መድረኽ ሓርነታዊ ቃልሲ 
መንእሰያት ደቂተባዕትዮን ደቀንስትዮን፡ 
ኣብ ንኡስ ዕድመኦም ማለት ኣብ ክሊ 
ዕድመ 15 ክሳብ 20 እንከለዉ፡ ሃገራዊን 
ህዝባዊን ሓላፍነት ተሰሚዕዎም፡ እጃሞም 
ንምብርካት ንሜዳ ይውሕዙ ምንባሮም 
ምስ እንዝክር፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ዝኽሪ፡ 
ንሕና እዞም ናይ ሎሚ መንእሰያት 
ከነስተንትኖ ዝግባእ ሓደ ዓቢ መልእኽቲ 
ኣሎ። እቲ መድረኽ’ቲ ናቶም ግዜ እዩ 
ነይሩ። እዚ መድረኽ’ዚ ድማ ናትና ግዜ 
እዩ። ከምቲ ንሳቶም ኣብ ግዜኦም መሪሕ 
ተራ ብምጽዋት ኣንጸባራቒ ታሪኽ ዝገደፉ፡ 
እዚ መድረኽ’ዚ ድማ፡ ንሕና መንእሰያት 
መሪሕን ኣብነታውን ግደ ክንጻወተሉ 
ዝግባእ ናትና ግዜ እዩ። 

“እዛ ሃገር፡ መሬት ሓራ ሰባት ኮይና 
እትነብር፡ ብርቱዓት ሰባት ክሳብ ዝተቐመጥዋ 
ጥራይ እያ…” ይብል ኣመሪካዊ ፖለቲከኛ 
ኤልመር ዴቪስ። ብርቱዓት ሰባት ክብል 
እንከሎ ብኹሉ መዳይ ብቑዓት ሰባት 
ንምባል እዩ። ብርግጽ ድማ ብስራሕን 
ጻዕሪን፡ ብፍልጠትን ሞያን፡ ብጅግንነትን 
ተወፋይነትን፡ ብብልሒን ምስትውዓልን 
ብርቱዓት ሰባት ዝተቐመጥዋ ሃገር ወትሩ 
ሓያልን ሓራን ምዕብልትን ሃገር ኮይና እያ 
እትነብር። ሰነፋት ሰባት ዝወረስዋ ድማ፡ 
ዋላ ምሒር ዘሐብን ታሪኽ እንተለዋ፡ 
ቀጻልነታን ምዕባለኣን ውሑስ ኣይኮነን። 

ሓደ ፖለቲከኛ “ዓለም ናይ ውድድርን 
ጉያን መድረኽ እያ። ኣብዚ ጉያ’ዚ 
ዘልሓጥ ንዝበለ ወይ ስንፍና ንዘርኣየ ከም 
ተዂላ እያ ትግልበጦ” ይብል።   

ንሕና ተረከብቲ ናጽነት ወለዶ እምበኣር፡ 
ኣቦታትናን ኣዴታትን ንዘመናት ዓቂቦም 
ዘጽንሑልና መሬትናን ባሕርናን ኣብኡ 
ዝርከብ ጸጋታትን ብዝረብሑን ዘይረብሑን 
ከየድፈርና፡ ቁጠባዊ ረብሓታትና ክንዕቅብ፡ 
ጸጥታኡ ኣውሒስና ኣብ ትሕቲ ምሉእ 
ሰላም ክንነብር፡ እንወልዶም ህጻናትን 
ዝኣረጉ ወገናትናን ኣብ ትሕቲ ዘይድፈር 
ጽላል ኣጽሊልና ብቕሳነት ከነነባብር፡ 
ባህልናን መንነትናን ዓቂብና ቀጻልነትና ከም 
ህዝቢን ሃገርን ከነውሕስ፡ ብኹሉ መዳይ 
ብርቱዓትን ብቑዓትን ክንከውን ክንክእል 
ኣለና። “ሰላም እንተደሊኻ ወትሩ ንኲናት 
ቅሩብ ኩን” ዝብል ደጋጊምና እንሰምዖ 
ፍሉጥ ጥቕሲ ኣሎ። ውግእ ፍቶ ንምባል 
ኣይኮነን። ዘይትድፈር ኩን ንምባል እዩ። 
ብርግጽ ድማ፡ ሰላምን ቅሳነትን ምዕባለን 
ብጽቡቕ ድሌትን ትምኒትን ዝመጽእ 
ኣይኮነን። ውሕስነት ዝኾኖ ኩሉ መዳያዊ 
ብርታዐ፡ ጻዕርን ስራሕን የድልዮ እዩ።

መድረኻዊ ተልእኾኦም ብግቡእ 
ዝግንዘቡ ኣእምሮኣዊን ጉልበታዊን ጸዓቶም 
ኣብ ጥቕሚ ህዝቦምን ሃገሮምን ዘውዕሉ፡ 
ንቑሓትን ብርቱዓትን መንእሰያት ዘለውዎ 
ሃገር ረብሓታቱ ብብቕዓት ክከላኸል፡ 
ድሕነቱን ብሩህ መጻኢኡን ብዘይጥርጥር 
ከውሕስ ጸገም የብሉን። ጸጋታት ዓለም 
ንምቊጽጻርን ንምግባትን ዘህነፍንፉ ዘለዉ 
ሓይልታት ዓለምና ድማ፡ ነዚ ሓቂ’ዚ 
ብዕምቈት ስለዝግንዘቡዎ፡ ንኻልኦት 
ሕብረተሰባት ኣዳኺሞም ጸጋታት 
ንምምንዛዕ ምእንቲ ክጥዕሞም፡ ኣብ ልዕሊ 
መንእሰያት ናይቶም ሓያል ውዳበ ዘለዎም 
ሕብረተሰባት ስነ-ኣእምሮኣዊ መጥቃዕቲ 
ከዝንቡ እዮም ዝርኣዩ። ብመገዲ ባህላዊ 
ወራር፡ ስድራቤታዊን ሕብረተሰብኣዊን 
ፍቕሪ ካብ ኣእምሮ መንእሰያት ሓኺኾም፡ 
ባህሊ ስስዐ፡ ውልቃውነትን ንዓይ 
ይጥዓመንን ኣተኣታትዮም፡ መንእሰያት 
ሕብረተሰብኣዊ ንቕሓትን ተገዳስነትን 
ከምዘይህልዎም፡ ከም እንስሳ ነዛ ከብዶም 
ጥራይ ዝሓስቡ፡ ንሒደት ዶላራት ኣብ ዓዲ 
ሃገር ከይዶም ጊላታት ኪኾኑ ዝመርጹ፡ 
ናይ ኣእምሮ ድኻታት ክገብርዎም እዮም 
ዝህቅኑ። 

ንሕና መንእሰያት እምበኣር ነዚ 
ሽርሒታት’ዚ ክንነቕሓሉ ዝግባእ እዩ። 

ብዛዕባ’ዚ ሽርሒ’ዚ እኹል ግንዛበ 
ከይሓዝና፡ በላሕቲ ተረከብቲ ሃገርን ብቑዓት 
ኣማእዘንቲ ጉዕዞ ሕብረተሰብን ክኾኑ 
ኣይክእሉን እዮም። 

ሒደትን ዉሱን ዝዓቕሙን ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ብሓጺነ መጺንን ዓረርን ብረቂቕ 
ፖለቲካዊ ውዲታትን ሽርሒታትን 
ከይተሰነፈ፡ ኣብ በሊሕ መላጸ ረጊጹ፡ 
በይኑ ኣንጻር ሓያላት ገጢሙ ክስዕር 
ዘብቅዖ ምስጢር እንታይ’ዩ እንተተባህለ፡ 
ነቲ መሪርን ጽንኲርን መድረኽ ክሰግር 
ዘኽኣልዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ሃገራዊ 
ክብርታት ስለዝውንን እዩ። ሓደን ቀንዲን 
ካብቶም ክብርታት ድማ፡ እቲ ብእምኒ 
ዓረ ክምሰል ዝኽእል ሃገራዊ ጥምረቱ 
እዩ። ጸላእቲ፡ ብዙሕ ሽርሒታት ኣሊሞም 
ክብትንዎ ዘይክኣሉ ጥምረት። እዚ ክብሪ’ዚ 
ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ዝተዀስኰሰ እምበር፡ ካብ 
ፈለማ መድረኽ ኣትሒዙ ከምዘይነበረ፡ 
ኣብ ታሪኽ እነንብቦ እዩ። ኣብ 60ታት 
ሰውራ ኤርትራ ብትሕተ-ሃገራዊ ከፋፋሊ 
ስምዒታትን ፖለቲካዊ ምትፍናንን ኣብ 
ቅልውላው ኣትዩ ናብ ስዕረት ተገማጊሙ 
ምንባሩ፡ ታሪኽ ይገልጸልና። እንተኾነ ነዚ 
ሓደገኛ ተሞኩሮዚ ሰጊሩ ዝተፈጥረ መሪሕ 
ውድብ ህ.ግ. ንኹሎም ኤርትራውያን 
ኤትኒካዊ፡ ማሕበራዊን ጾታዊን መበቈሎም 
ብዘየገድስ፡ ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ መስመር 
ጠርኒፉ፡ ብዝኾነ ውዲትን ሓይልን ዘይዝረግ 
ድልዱል ሃገራዊ ጥምረት ፈጢሩ። ህዝቢ 
እንተሓቢሩ ናብ ተኣምራታዊ ሓይሊ 
ተቐይሩ፡ ንሓያላትን ምኩሓትን ከምዝስዕር 
ድማ ብግብሪ ኣመስኪሩ። ሳላ’ቲ ሰውራ 
ኤርትራ ዝሰገሮ ኣሉታዊ ተሞኩሮን 
ንምስጋሩ ዝኸፈሎ መስዋእቲን፡ ንሕና 
ናይዚ መድረኽ’ዚ ወለዶ፡ ምስናይ ብዙሓዊ 
ኣቃውማና፡ ኣብ ዝኾነ ካልእ ሕብረተሰባት 
ዘይርከብ ተሪር ሃገራዊ ሓድነት፡ ሓድሕዳዊ 
ፍቕሪን ስኒትን እንውንን ዜጋታት ሓንቲ 
ሃገር ክንከውን በቒዕና ኣሎና። ስለዚ ድማ፡ 
መጻኢ ጉዕዞና ብብቕዓት ከነኣማእዝን፡ 
ብቐዳማይ ደረጃ ነዚ ጸጋ’ዚ ክንዕቅቦን 
ዝያዳ ከነሰስኖን ከድልየና እዩ።

ንህዝቢ ኤርትራ ብዕውት መኣዝን 
ክምርሽ ዘኽኣሎ ካልእ ኣገዳሲ ሃገራዊ 
ክብሪ፡ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ምትእምማን 
እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ፍታሕን መዋጽኦን 
ካብ ካልእ ከይተጸበየ፡ ዳጌፋ ካልኦት 
ከይደለየ፡ ኣብ ገዛእ ዓቕሙ ተሞርኲሱ 
እዩ ክሳብ ሕጂ ክጓዓዝ ጸኒሑን ዘሎን። 
መሪሕ መትከል ናይቲ መንእሰያት ናይዚ 

መድረኽ’ዚ እነሰላስሎ ዘለና ልምዓታዊ 
ተጋድሎ እውን እዚ ናይ ርእሰ-ምርኰሳ 
መትከል እዩ። ውጽኢቱ እውን ነዊሕ 
ኣብ ዘይኮነ ግዜ ብኻዕበት እንሓፍሶ 
ዘለና እዩ። እዚ መትከል’ዚ ንቐጻሊ፡ ጉዕዞ 
ናጽነት ብዕዉት መኣዝን ንምምራሕ፡ 
ብጽንዓት እንተተኸቲልናዮ፡ ሓደ ካብ 
ዓበይቲ ረቛሒታት ብርታዐና ከምዝኸውን 
ኣየጠራጥርን። 

ሓደ ካብ መለለዪ ክብርታት ህዝቢ 
ኤርትራ ኣብ መንጎ መራሕን ተመራሕን 
ዘሎ ምቕሉል ርክብን ጽኑዕ ምትእስሳርን 
እዩ። ኣብ እዋን ቃልሲ ንናጽነት፡ ካብ 
ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ጽፍሒ መሪሕነት፡ 
ትሕቲ ህዝቢ እናነበረ፡ ብግብራዊ 
ተወፋይነት ኣብነት እናኾነ እዩ ንህዝቡ 
ኣቃሊሱ ኣብ ዓወት ኣብጺሕዎ። ንሕና 
ወለዶ ጸሓይ ብራቕ እውን፡ ጉዕዞ ናጽነት 
ብዕዉት መኣዝን ኣብ ምዕራፉ ንምብጻሕ 
ነዚ ክብሪ’ዚ ገጥ ኣቢልና ብምሓዝ፡ ነቶም 
ዝስዕቡና ንኣሽቱ ኣሕዋትና፡ ብብሉጽ 
ሕብረተሰብኣዊ ክብርታት ኣብነት 
ክንኮኖምን ይግባእ። 

እዞም ህዝቢ ኤርትራ ንጽንኩር ግዜ 
ክሰግር ዘጥረዮም፡ ወሰንቲ ክብርታት፡ ሕጂ 
እውን፡ ኣብዚ ልኡላውነት ሃገራት ብኸቢድ 
ፈተነ ዝሓልፈሉ ዘሎ ዘመነ ዓውሎማ 
ኣዝዮም ኣድለይቲ እዮም። ብዘይካኦም 
ኣብቲ እንደልዮ ሸቶ ክንበጽሕ ዝሕለም 
ስለዘይኮነ፡ ክንዕቅቦምን ከነሕይሎምን 
ብኣጋጣሚ ጽንብል እዮቤልዩ በዓል ናጽነት 
ቃል ክንኣቱ ይግባእ። ኣብዚ ዘለናዮ 
መድረኽ፡ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሰላምን ጸጥታን 
ካብ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዋላ ካብተን ዓቢ 
ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣለና ዝብላ ሃገራት 
ዝበለጸ እንተዘይኮይኑ ዝተሓተ ኣይኮነን። 
እዚ ዘሐብን ኩነት’ዚ ብቐንዱ ሳላ ንሰላምን 
ቅሳነትን ሃገሩ ዝሰርሕን ዝወፈን ንቚሕን 
ብርቱዕን መንእሰይ ዝተረኸበ እዩ። ክንዲ 
ዝኾነ መንእሰያት፡ ካብዚ ዘለናዮ ዝበልጽ 
ኩነት ንምፍጣር፡ ንቕሓትናን ብርታዐናን 
እናዓንተረ ክኸይድ የድሊ። ቁጠባዊ፡ 
ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራዊ፡ ባህላዊን ሞራላዊን 
ብርታዐና ብቐጻሊ እናደራዕና ዘልሓጥ ኣብ 
ዘይብለሉ ደረጃ ከነብጽሖ ኣለና። ንሕና 
ወለዶ ጸሓይ ብራቕ ልኡኻት ሰላምን 
ልምዓትን ኢና። ባህግና ተማሊኡ፡ ሃገርና 
ኣብቲ እንሓልሞ ራእይ ከነዕርፋ ድማ፡ 
ንቕሓትናን ሃገራውነትናን ወትሩ በሪኹ 
ክጓዓዝ ኣለዎ። ንቑሕ መንእሰይ ብቑዕ 
ኣማእዛኒ ሃገርን ሕብረተሰብን ብምዃኑ!! 
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ኣብ ዝሓለፈ ክፋል፡ ብምኽንያት 
ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት፡ ምስ ሚኒስተር 
መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኣቶ ተስፋስላሰ 
ብርሃነ ካብ ዝገበርናዮ ቃለ-መሕትት፡ ኣብ 
መዳይ ክፍሊ መጓዓዝያ ምድሪ፡ ኣብ 
መጓዓዝያ ኣየርን ባሕሪን ንዝተሰላሰሉ 
ስራሓት ኣቕሪብና ከም ዝነበርና ዝዝከር 
ኰይኑ፡ ሎሚ ድማ፡ ኣብ መራኸቢታት 
ንዝተዓመሙ ዓበይቲ ንጥፈታት ዘጠቓለለ 
ጽማቝ ትሕዝቶ ይቕጽል - ሰናይ 
ንባብ።   
መራኽቢታት ሃገርና ኣብ ክልተ ኢና 

ንመቕሎ። እቲ ሓደ ናይ ቴለኮሚኒከሽን 
እቲ ካልኣይ ናይ ፖስጣ እዩ። ኣብ’ዚ 
ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ክልተኡ 
ዝተገብረ ብዙሕ እዩ። በቲ ናይ ፖስጣ 
ክንጅምር እንተደኣ ኰይንና፡ ኣገልግሎት 
ፖስጣ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐየር እዩ 
ዝመጽእ ዘሎ። ህዝቢ ድማ ካብ ፖስጣ 
ምጽሓፍ ናብ ኢንተርነት እናገዓዘ መጺኡ 
ኣሎ። ብእኡ መጠን ኣገልግሎት ፖስጣ፡ 
ብዘይካ’ቲ ኣብ ፊላተሊ ዝገብሮ ወፍሪ፡ 
ናብ ኢንተርነት ገጹ ዝኸይድ ዘሎ። 
ዛጊት ክልተ ትካላት ኢንተርነት ከፊቱ 
ኣሎ። ሳልሳይ ንምኽፋት ይጸዓር ኣሎ። 
እንተተኻኢሉ’ውን ትካላት ኢንተርነት 
ኣብ ምብዛሕ ክደፍእ’ዩ። ስለዚ፡ ብዘይካ’ቲ 
ናይ ‘ፓርሰል’ እንተዘይኰይኑ፡ መልእኽቲ 
ናብ ቤተሰብ ናብ ኢመይል ይግዕዝ ስለዘሎ፡ 
ክንኪ’ዩ። ክንደፍኣሉ ዝጸናሕና’ውን 
ኣገልግሎት ፖስጣ ብ‘ኤልክትሮኒካዊ’ 
ከምዝስርሕ ንምግባሩ’ዩ። ካልእ፡ እቲ 
ፊላተሊ እንብሎ ንኤርትራ ብቴምብር 
ንምልላይ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ’ዩ። ኣብ 
ዝሓለፈ 25 ዓመታት 44 ዓይነት ቴምብር 
ብፊላተሊ ከምዝወጽእ ኰይኑ። እቶም 
ቀንዲን ኣገደስቲን ዝበሃሉ ናይ ቱሪዚማዊ፡ 
ጅግንነታዊን ምስ መኸተ ዝተኣሳሰሩን 
ቦታታት ስእሊ ወጺኡ ብፊላተሊ ንሃገር 
ንምልላይ ንወጻኢ ሰዲዱ። ንብረት 
ንምብጽጻሕ’ውን ብመጠኑ ማለት ከቢድ 
ዘይኰነ ይሰርሕ’ዩ። 
ቅድሚ ናጽነት ምስቲ ዝነበረ 

ናይ መግዛእቲ ኲነታት፡ ዝዀነ ናይ 
ቴሌኮሚኒኬሽን ምዕባለ ኣብ ኤርትራ 
ኣይነበረን። እዚ ሃገር’ውን ይትርፍ ንደገ 
ንዞባታት’ውን ክድውል ከምዘይክእል 
ኰይኑ ነይሩ። ድሕሪ ናጽነት ግን፡ 
መንግስቲ ሳተላይት ብምትእትታው፡ ናይ 
ደገን ውሽጢ ሃገርን ኣገልግሎት ንምርኻብ 
ካብቲ ዝነበረ ዓበይቲ ዕማም’ዩ። ቅድሚ 
ናጽነት ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ተቛሪጹ 
ዝነበረ መስመራት ቴሌፎን ከም ዝዕረ 
እውን ኰይኑ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ከተማ 
ዓሰብ ድማ ኢ.ኣር.ኤፍ ማለት (Electical 
mechanical switch) ኣብ ኣገልግሎት 
ከም ዝውዕል ተገይሩ። ምጡን ዝዀነ 

ዮሴፍ ሃይለማርያም

ርብዒ ዘበን - ኣብ መኸተን ልምዓትን!

ሳተላይት ኣዋዲድካ ኣስመራ ድማ ምስ 
ካልኦት ሃገራት ከም ዝራኸብ ኰይኑ። 
ንከተማታት ከረን፡ ደቀምሓረ፡ መንደፈራ፡ 
ምጽዋዕን ዓዲቐይሕን ድማ ወሱን ዓቕሚ 
ዘለዎ (PBX) ብምትእትታው ኣገልግሎት 
ከም ዝረኽባ ኰይነን። ኣብ 1993፡ ነቲ 
ዝተተኽለ ሃገራዊ መጥፍኢን መወልዒን 
(switch) 16 ሜትሮ ሰንጣቒት ብምግባር፡ 
ሓደ ዝተማሓየሽ (earth station) ብምህናጽ 
ምስ ኣርባዕተ ዓበይቲ  ኩባንያታት ውዕል 

ክፍረም ክኢሉ። ኤርትራ ምስ ኩለን 
ሃገራት ብቴሌፎን ክትራኸብ ዕድል 
ተፈጢሩ። ከም መቐጸልታ ናይዚ 
ኣብ 1995፡ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ 
ብማይክሮወይቭ ዝሰርሕ STM 
1 ዝበሃል ተተኺሉ ኣስመራ ባጽዕ 
ስሉጥ ኣገልግሎት ቴለፎን ከምዝረክብ 
ተገይሩ። ብተወሳኺ፡ ካብ ኣስመራ 
ናብ ከረን ዘገልግል ዝነበረ’ውን 
ተመሓይሹ ከምዘገልግል ኰይኑ። 
ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ንኣስታት 6000 
ዓማዊል ዘገልግል ናይ ደገ መርበብ 
ክዝርጋሕ እንከሎ፡ ኣብ ከተማ ከረን 
ከኣ ን4000 ዓማዊል ዘገልግል ናይ 
ትሕቲ ቅርጺ መስመራት ተዋዲዱ 

ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ኣብ 
ከባቢታት ገጀረት፡ ዕዳጋ-ሓሙስ፡ ሰምበል፣ 
ካብ ኣስመራ ወጻኢ’ውን ኣብ ከተማታት 
መንደፈራን ከረንን ተወሳኺ ኣገልግሎት 
ክህብ ሓደስቲ መሳርሒታት ተተኺሉ። 
እዚ ኩሉ ክሳብ 2003 በብቑሩብ 
እናተመሓየሸ ክመጽእ ዝጸንሐ’ዩ። 
እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ዝተገበረ ግን ኣብ 

መወዳእታ ናይ 2003 ክሳብ 2004 
ዝነበረ እዋን ኰይኑ፡ መንግስቲ ተንቀሳቓሲ 
ቴሌፎን ክተኣታቶ ብዘውጽኦ መምርሒ 
እዩ። ብመሰረት እቲ ዝወጸ መምርሒ 
ዕለት 22 ሚያዝያ 2004 ኣብ ኢድ 
ተገልግልቲ ክበጽሕ ክኢሉ። መጀመርያ 
ኣስመራ፡ መንደፈራ፡ ደቀምሓረን 
ምጽዋዕን ኣገልግሎት ብውሱን መጥፍእን 
መወልዕን ፈሊሙ። ኣብ ኣስመራ ንነዊሕ 
ግዜ ዘይሰርሕ ዝነበረ ናይ ቀዋሚ መርበብ 
ብሓድሽ መውልዒ ተቐይሩ። ኣብ ዓሰብ 
ዝነበረ ዝኣረገ’ውን ከምዝቕየር ኰይኑ። 
እዚ ድማ ኣበጊሱኑ ክበሃል ይከኣል። 
ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን፡ ምስ ቻይናዊ 
ኩባንያ ብምስምማዕ ኣብ ከረን፡ ባረንቱ፡ 
ተሰነይ፡ ዓዲዃላ፡ ፎሮ፡ ጢዖ፡ ዕዲ፡ ገልዓሎን 
ዓሰብን ዝበጽሕ መስመራት ተተኺሉ። 
ካብ ባጽዕ ናብ ዓሰብ ዝነበረ መስመር 
ኣዝዩ በዳሂ ብምንባሩ፡ ሓያል መስርሕ 
እዩ ሓሊፍዎ። ብሓያል ጻዕሪ ድማ፡ ኣብቲ 
መስመር 14 ታወራት ብዓወት ተተኺሉ። 

“ብቑዕ ኣገልግሎት ቴለፎን ኣዋዲድና ኣለና’’ 
ሚኒስተር ተስፋስላሰ

ኣብዚ፡ ኩባንያታት ሃገርና ልዑል ኣበርክቶ 
ነይርወን። ብድሕሪ’ዚ ናብ ደሴት ዳህላክ 
ቐጺሉ፡ ኣብኡ ድማ ሓደ ታወር ኣለና። 
እቲ ኣገልግሎት እናሰፍሐ ብዝኸደ፡ 
ኣብ 2014 ዓ. ም ክሳብ 110 ታወራት 
ተተኺሉ። ካብዚ ዝተጠቕሰ ታወር፡ 42% 
ብጸሓያዊ ጸዓት፡ እቲ ዝተረፈ ታወራት 
ድማ ብኤለክትሪክ ይሰርሕ። 
ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ሃገርና 

ብሳተላይ’ዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ኣብ 2002 ድማ 
ጀሚሩ። ንሳተላይት ዝኸፍሎ ገንዘብ ኣዝዩ 
ብዙሕ’ዩ። ብፍርቂ ሜጋባይት 512 ብ 256 
እዩ ስርሑ ፈሊሙ። ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ምስቲ 
ክጅምር እንከሎ ዝነበረ እዋን ኣወዳዲርካ 
ክርአ ከሎ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ይርከብ። 
እዚ ዝዀነሉ፡ ናብ 180 ሚጋባይት ኣብ 
ደቒቕ ተሰጋጊሩ ስለዘሎ እዩ። ስለዚ፡ 
ኣገልግሎት ኢንተርነት ናብዚ ዘለዎ ደረጃ 
ንምብጻሕ ብዙሕ መድረኻት’ዩ ሓሊፉ። 
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ናይ ሃገር ኣብ 
ግምት ብምእታው፡ ኣዝዩ ብዙሕ ወጻኢታት 
ዝሓትት ምዃኑ’ውን ኣይስሓትን። ትሕቲ 
ቅርጺ ንምህናጽ ኰነ ዓንድታት ምትካል፡ 
ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣገባብ እዩ። እቲ 
መሳርሒ’ውን ካብ ደገ ሰለ ዝመጽእ፡ 
ኣገልግሎት CDMA ምትእትታው 
ተመራጺ ይገብሮ፡፡ ዕላማ ስልኪ ኣልቦ 
(wireless) ወይ ሲ.ዲ.ኤም.ኤ (CDMA) 
ድማ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ መላእ ሃገር 
ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ንምትእትታው 
እዩ። ሲ.ዲ.ኤም.ኤ ልክዕ ከም ሞባይል 
ብንኡስ ማዕበል (microwave) ይሰርሕ። 
ኤርትራ ጎቦታትን ዓሞቕቲ ቦታታትን 

ዝሓቘፈት ሃገር እያ። ስለዚ፡ ንኹሉ 
ቦታታት ኣገልግሎት ቴለፎን ክተባጽሓሉ 
እንተደኣ ኰይንካ፡ ነቲ ኩሉ ጎቦታት 

ካናለ ክትኵዕተሉ ወይ’ውን ዓንድታት 
ክትተኽለሉ ኣለካ ማለት’ዩ። ንኣብነት፡ ካብዚ 
ንሳሕል ዓንድታት ክትከል እንተዀይኑ፡ 
ምስቲ ካብ ወጻኢ ሃገር ዝመጽእ ክብሪ ናይ 
ዓንድታት፡ ከቢድ ወጻኢታት’ዩ ክሓተካ። 
ትሕተ ቅርጺ ምስራሕ ድማ ሓያል ጻዕሪ 
ዝሓትት ብምዃኑ፡ ኣዝዩ ኣትዓቢ እዩ። 
ስለዚ፡ እዚ ዘይብጻሕ ቦታታት ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ክልተ ዓመታት ክብጻሕ እንተዀይኑ፡ 
በዚ ገመድ ኣልቦ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ። 
እዚ ማለት፡ ኣብ ሓጺር እዋን ንኹሉ 
ሃገር ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ክትህብ 
ምኽኣል እዩ። ስለዚ፡ እቲ ካናለ ኣእቲኻ 
ገመድ ምእታው ወይ’ውን ዓንድታት 
ተኺልካ ኣብቲ ርሑቕ ቦታታት ምብጻሕ 
ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ስለ ዝዀነ፡ CDMA 
ተመሪጹ። 
ኣገልግሎት ኢንተርነት ብዝያዳ 

ንምስፋሕን ኩሉ ሰብ ብማዕረ ተጠቃሚ 
ክኸውንን፡ ኣብ መደብ ኣትዩ ይስራሓሉ 
ኣሎ። እቲ መደብ ቁሩብ ክብድ ዝበለ 
ወጻኢታት ዘድልዮ ስለ ዝዀነ፡ መንግስቲ፡ 
ቅልጡፍን ንብልኡ ሃገር ዝሽፍንን 
ኢንተርነት ንምእታው፡ ዓቢ መጽናዕቲ 
ይካየድ ኣሎ። እቲ መጽናዕቲ ብዝግባእ 
ምስ ተወደአ ከኣ፡ ናብ ወፍሪ ክንሰግር 
ኢና። 
ማዕረ ማዕረ’ቲ ዝተኣታቶ ዘሎ 

ቀረብ መራኸቢታት ዓቕሚ ኣባላት 
ንምዕባይ’ውን ይስርሓሉ ኣሎ። ንኣብነት፡ 
CDMA ንምትእትታው ሓደ ውዕል 
ክፍረም ከሎ፡ እቶም ዘቕርቡ ንኣባላት 
ክምህሩን ምስ ኣባላትና ኰይኖም ንዉሱን 
እዋን ከም ዝሰርሑን ይግበር’ዩ። ኣብ 
2003 መጀመርያ ሞባይል ኣብ ሃገርና 
ክኣቱ ከሎ፡ ክልተ ነቚጣ ጥራይ እዮም 

ወጻእኛታት ተኺሎምልና። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ 
ግን 110 ነቚጣ እዩ በጺሑ ዘሎ። ስለዚ 
ኣባላትና ብግብሪ ብምዕዛብ ካብ ሳልሳይ 
ምትካል ነቚጣ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ 
ባዕሎም ከም ዝተኽልዎ ተገይሩ። ኣብ’ዚ 
ስራሕ ዝሳተፉ ኣስታት 40 ክሳብ 45 
ዝዀኑ መንእሰያት ኣለዉ። ስለዚ፡ እቲ 
ዝተኣታቶ ሓደስቲ ቴክኖሎጂ፡ ምስቲ 
ትካል፡ ኣብቲ ውዕል ብኽልሰ ሓሳብ 
ትምህርቲ ምስ ተዋህበ፡ ብግብሪ ክትከል 
ከሎ፡ እቶም መንእሰያት ይከታተልዎ፣ 
ብድሕሪኡ ከኣ ባዕላቶም ከም ዝተኽሉ 
ይግበር። ኩሉ ግዜ፡ ዓቕሚ ሰባት ዘማዕብል 
ዘየቋርጽ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ 
ሰምበል ኣለና። ስለዚ፡ ብዘይካ እቲ ደቀቕቲ 
ሶፍት ዌር፡ መብዛሕትኡ ብውሽጣዊ 
ዓቕምና ኢና ንሰርሖ ዘለና። ኣብ መስርሕ 
ሃጓፋትን ብድሆታትን ከጋጥሙ ንቡር’ዩ። 
ንሕና ድማ፡ ምስቶም ዝምልከቶም 
ሓለፍቲ ብምምኻርን ብምዝታይን 
ጸገማትናን ብድሆታትናን እናፈታሕና 
ንስጒም ኣለና። ናይ ባጀት ጸገም የለን፣ 
እቲ ኣብ ምትግባርን ምውህሃድ ምስቲ 
ቴክኖሎጂን ዝርአ ሓደ ሓደ ብድሆታት 
ጥራሕ’ዩ፡ ነዚ ድማ ብቐጻሊ ንሰርሓሉን 
ንፈትሖን ዘለና’ዩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ናይ መጻኢ መደባት 

ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን 
እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ 
መጀመርያ፡ ኣብ መጓዓዝያ ናይ ህዝቢን 
ጽዕነትን፡ ኣብ ኣገልግሎት ፖስጣ፡ መገዲ 
ኣየርን ኣገልግሎት ወደብን ባሕርን 
ብሓፈሻ፡ ኣብ ኩለን መራኸቢታት ድማ 
ብፍላይ፡ ንህዝቢ ዝሓሸ ኣገልግሎት ኣብ 
ምሃብ ክንጽዕር ኢና። መዓርፎ ነፈርቲ 
ንምምሕያሽ ክስራሕ’ዩ፣ ወደባት ናይ 
ባሕሪ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ብመሳለጥያ 
ከም ዝዓጥቁ ክግበር’ዩ፣ ህዝባዊ መጓዓዝያ 
ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና ከም ዝባጻሕ 
ንምግባሩን መንገዲ ኣየራት ብቚጽርን 
ዓይነትን ክብ ንምባልን’ውን ካብቲ 
ንደፍኣሉ ዘለና ስራሕ እዩ። ምኽንያቱ፡ 
መጓዓዝያን መራኸቢታትን፡ ንህዝቢ 
ልክዕ ደም ሰራውር ስለ ዝዀኑ፡ ኣብቲ 
ቁጠባ ቀጥታዊ ኣበርክቶ እውን ጽልዋ 
ስለ ዘለዎ፡ መንግስቲ ነዚ ተረዲኡ ዓቢ 
ኣቓልቦ ሂቡ ይሰርሓሉ ኣሎ። መጓዓዝያን 
መራኸቢታትን ሓደ ካብቲ ዓቢ ወፍሪ 
ዝካየደሎም ሚኒስትሪ ከም ምዃኑ መጠን፡ 
መንግስቲ’ውን ተዓጢቑሉ ስለ ዘሎ፡ ኣብ 
ሓጺር እዋን ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም 
እንበጽሕ ዘጠራጥር ኣይክኸውንን’ዩ።  
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መደብ ጸወታ
ሎሚ

ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ማን ዩናይትድ - ቦርንማውዝ 10፡00

ጽባሕ
ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ንዋንጫ ናጽነት

ማይተመናይ ሲቲ ሰንተር
ኣስመራ ቢራ - ገጀረት 

ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ 
ስታድዩም ኣስመራ

ገዳይም ተጻወትቲ ኵዕሶ ሰኪዔት ምስ ቻይናውያን መዛኑኦም ግጥም ተሰሪዑሎም
ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ብሩራዊ 

ኢዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ ሎሚ ኣማስያኡ 
ኣብ ሜዳ ቦቾፊላ ኣስመራ ግጥም ምሕዝነት 
ኵዕሶ ሰኪዔት ኣብ መንጎ ነባራት ተጻወትቲ 
ኵዕሶ ሰኪዔት ኤርትራን ጋንታ ቻይና ኣብ 
ኣስመራን ክካየድ ምዃኑ ሃገራዊ ፈደረሽን 
ኵዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ኣፍሊጡ፣
እቲ ብኮምሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራን 

ብዝተወሃሃደ ርክብ መሰረት ዝተሰርዐ መደብ፡ 
ካብ ሰዓት 6፡30 ድ.ቐ ዝጅምር ኮይኑ፡ ላዕለዎት 
ሓለፍቲ ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ 
ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራን ከምዝርከቡ 
ተፈሊጡ፣
ብዘይካ’ቲ ናይ ምሕዝነት ጸወታ፡ ግጥማት 

ሚኒ ባስኬት ቦል እውን ተሰሪዑ ምህላዉ እቲ 
ፈደረሽን ኣብ ዝለኣኾ መደብ ሓቢሩ፣

ጂሮ ዲ ኢጣልያን ዙር ካሊፎርንያን . . .

ኤርትራውያን ኣትለታት ኣብ ወጻኢ . . .
ሻምፕዮን ማራቶን ዓለም 2015 ኤርትራዊ 

ግርማይ ገብረስላሰ ብቐዳም 14 ግንቦት ኣብ 
ስዊዘርላንድ ከተማ በርን ኣብ ዝተኻየደ ናይ 16 
ኪ.ሜ ውድድር ጽርግያ ቀዳማይ ኮይኑ፣

ኣብቲ ብዘግራንድ ፕሪክስ ቮን በን 2016 
ዝጽዋዕ ውድድር፡ ግርማይ ካብ ፈለማኡ ሓያል 
ብቕዓት ኣብ ርእሲ ምንጽብራቑ ብድሕሪኡ 
ንዝኣተወ ኬንያዊ በርናንድ ማቴካ ናይ ሓደ 
ደቒቕ ፍልልይ ኣንጺፉ ብምዕዋቱ ኣቓልቦ 
ማዕከናት ዜና ስሒቡ፣ 

ኣብዚ ውድድር’ዚ ምስ ግርማይ ኣብ መድረኽ 
ሽልማት ዝደየበ ኣትለት ስምኦን ተስፋይ እዩ - 
ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ፣ 

ግርማይ፡ ኣብ ውድድር ማራቶን ለንደን 2016 
ራብዓይ ደረጃ ምሓዙ ይዝከር፣

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ 
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ - ሳን ፍራንሲስኮ 
ኣብ ዝተኻየደ ናይ 12 ኪሎሜተር ውድድር፡ 
ሰለስተ ኤርትራውያን ኣትለታት ምስ ቀዳሞት 
ኣርባዕተ ውድድሮም ዛዚሞም፣ ኣብቲ ልዑል 
ተወዳዳርነት ዝተራእዮ ጸወታ፡ ጸጋይ ጥዑማይ 
35፡24.45 ካልኣይ ክወጽእ እንከሎ፡ ኣብርሃም 
ሃብተ 35፡25.45 ሳልሳይ ከምኡ ድማ ሞጎስ 
ሹማይ ብ35፡26 ራብዓይ ኮይኑ፣ ነቲ ውድድር 
ኬንያዊ ኣትለት ኢሳቕ ሙኩንዲ ብ35፡23.12 
ፈጺምዎ፣

ኣብ ካልእ ናይ ኣትለቲክስ ዜና፡ ኣብ ሪጋ 
- ላቲቭያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን፡ 
ኤርትራዊ ቃልኣብ ሰለሙን ብ2፡12፡21 ውድድሩ 
ብምፍጻሙ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ፣ ኣብቲ 
ብዓለምለኻዊ ማሕበር ኣትለቲክስ - ያፍ ናይ ነሓስ 
ደረጃ ዘለዎ ውድድር፡ ቃልኣብ፡ ካብቲ ኣብ 2015 
ኣብ ዱባይ ማራቶን ዘመዝገቦ ግዜ ብልዕሊ ክልተ 
ደቓይቕ ቀዲሙ ብምእታዉ ናይ ውልቂ ግዚኡ 
ከመሓሽ ክኢሉ ኣሎ፣ ነቲ ውድድር ኬንያዊ 
ዶምኒክ ካንጎር ብ2፡11፡45 ብምዕዋቱ ንናይቲ 
ቦታ ክብረወሰን ሰይሩ፣ ካንጎር፡ ኣብ ዝሓለፈ 
26 ዓመታት ናይዚ ውድድር ካብ ዝተዓወቱ 
ኬንያውያን ሓሙሻይ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ፣

ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 
ኣብ ዝተኻየደ ዝተኻየደ ናይ ግዜ ውድድር፡ 
ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ 
መርሃዊ ቅዱስ  ካብ ዕዉት ናይቲ መድረኽ 
ስሎቫክያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብ 6ደቒቕን 20 
ካልኢትን ድሒሩ መበል 134 ደረጃ ሒዙ፣

ኣብቲ 40.5 ኪሎሜተር ዝሸፈነ ናይ ግዜ 
ውድድር፡ ፕሪሞዝ ብ51፡45 ደቒቕ ኣብ 
መዛዘሚ ቦታ ብምብጽሑ ተሸላሚ ናይቲ 
መድረኽ ኮይኑ፣  

ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ ውድድራት መራሒ 
ዘሎ ሕጂ’ዉን ኢጣልያዊ ጂያን ሉካ ባምብሬላ 
ናይ ክለብ ኲክስቴፕ ክኸዉን እንከሎ መርሃዊ 
ኸኣ ደረጃኡ ብምምሕያሽ ብ15፡18 ካልኢትን 
ድሒሩ ናብ መበል 40 ተርታ ደይቡ ይርከብ፣

መርሃዊ ዓቢ ውጽኢት ከመዝግበሉ ትጽቢት 
ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ትሕቲ 25 ዓመት 
ውድድር ድማ፡ መርሃዊ ደረጃኡ ዓቂቡ ይርከብ 
- ሻዱሻይ ደረጃ ብምሓዙ፣ እዚ ድማ ካብቲ 
ነዚ ቅልሲ’ዚ ዝመርሖ ዘሎ ቦብ ጃንግልስ ብ15 
ደቒቕን 17 ካልኢትን ድሒሩ ናብዚ ሎሚ 
ዝቕጽል ዓስራይ መድረኽ ክኣቱ እዩ፣

ትማሊ ኣዕሪፉ ዝወዓለ ውድድር ጂሮ ዲ 
ኢጣልያ፡ ሎሚ ዓስራይ መድረኽ ከሰላስል እዩ፣ 

ኣብዚ መድረኽ፡ ተቐዳደምቲካብ ካምፕሪቢሰንዞ 
ተበጊሶም ኣብ ሰስቶላ ብዝበጽሕ ናይ 219 ኪሎ 
ሜተር ውድድር ከካይዱ እዮም፣ 

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት 
ዝሳተፎ ዘሎ ዙር ካሊፎርንያ 2016 ብቕድሚ 
ትማሊ መጋረጅኡ ቀንጢጡ፣ 

ኣብቲ 175 ኪሎ ሜተር ዝሸፈነ ቀዳማይ 
መድረኽ ውድድር፡ ተቐዳደምቲ ሓያል ናይ 
ምምላቕ ፈተነታት እኳ እንተኣካየዱ ኣብ 
መወዳእታ ግና ዳርጋ ብሓባር እዮም ናብ 
መዛዘሚ ሕንጻጽ በጺሖም፣

 ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል 
ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ዝሓለፈ ዓመት 
ዕዉት ናይዚ ውድድር’ዚ ዝነበረን ሎሚ ዓመት 
ኸኣ ክብሩ ንምዕቃብ ክቃለስ ምዃኑ ዝሓበረን 
ስሎቫክያዊ ፒተር ሳጋን ቀዳማይ ኮይኑ 
ተዓዊቱ፣ ሳጋን ነቲ ርሕቀት ንምሽፋን 4ሰዓትን 
20 ደቓይቕን 41ካልኢትን ወሲዱሉ፣

ካብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ዳይመንሺን ዳታ 
ተወዳዳሪ ኮይኑ ክቐርብ ትጽቢት ዝተነብረሉ 
ማርካ ካቨንዲሽ እዩ፣ ሓያለ እዋን ተዓዋቲ 
መድረኽ ዝኾነ እዚ ተቐዳዳማይ ኣብቲ ናይ 
ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ዘመዝገቦ ደረጃ 
ዝተባባዕ ኣይነበረን፣ እቲ ሓያል ቮላቺስታ፡ 

መበል 29 እዩ ወጺኡ፣
ኣብ መወዳእታ ርሕቀት ሃዲሞም ንዝነበሩ 

ተቐዳደምቲ ንምርካብ ብጋንታኡ ዳይመንሽን 
ዳታ ሓላፍነት ዝተዋህቦን ሓላፍነቱ ኸኣ ብዝግባእ 
ዘተግበረ ዳንኤል ኣብቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ 
ውድድር  ግዜ ከይከሰረ መበል 68 ደረጃ 
ሒዙ፣

* ‘ማስ ስፖርት’ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ተሳተፍቲ ኣአንጊዱንኽብሪ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ መዓልቲ ናጽነት 
ኤርትራ ዝተሰርዐ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን 
ብሰንበት 15 ግንቦት ኣብ ዓበይቲ ጎደናታት 
ኣስመራ ተሰላሲሉ፣

ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ምኩራት ኣትለታት 
ዝተሳተፍዎ ውድድር፡ ኣትለታት 8፡30 እዮም 
ኣብ ከባቢ ካቴድራል ኣስመራ ኣብ ዝተሰርዐ ናይ 
መበገሲን መዛዘሚን ቦታ ተረኺቦም፣ 

ኣብቲ ክልተ ዙርያታት ((ሓደ ዙርያ) 
ካቴድራል - ጎደና ሓርነት - ጎደና ደንደን - 
ኦሮታ መወከሲ ሆስፒታል - ጎደና ዋርሳይ 
- ባር ዳ ኦስታ - ኣፍደገ መዓስከር ደንደን - 
ቤተክርትስያን ሚኪኤል፡ ኣባይቲ ስፐይስ - እንዳ 
ጀርመን - ብኤክስፖ ናብ ጎዳይፍን ቀሓውታን 
ብምቕናዕ ብፊላንድ ሚስዮን ናብ እንዳ ማርያም 
ብምብጻሕ ብባር ተረስተለ ናብ ካቴድራል 
ይበጽሑ) ዝሸፍነ ውድድር፡ ኣትለታት ልዑል 
ወኒ እዮም ኣርእዮም፣ 

ኣብ ቀዳሞት ሓሙሽተ ኪሎሜተር ብዘይካ 
እቶም ነቲ ቅልጡፍ ናህሪ ክጻወሩ ዘይከኣሉ  
ሓደ ክልተ፡ ዳርጋ ዝበዝሑ ብሓባር እዮም ነቲ 

ርሕቀት በጺሖሞ፣ ድሕሪ’ዚ ግና ኣትለታት በቲ 
ኣቀላጠፍቲ ናይቲ ውድድር ብዘካይድዎ ዝነበሩ 
ምስሓብ ተሓጊዞም ክፈታተኑ ጀሚሮም፣ ከም 
ውጽኢቱ ኸኣ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ኣስታት 
ሸውዓተ ኣትለታት ኣብ ቅድሚት ክመርሑ 
ጀመሩ፣

ጸኒሖም እውን ከም ዘወንጌል ነጋሽ፡ 
ገብረገርግሽ ኣርኣያ፡ ደበሳይ ጸጋይን ፍስሃየ 
ግርማይን እቶም ርሕቀት ናይቲ ጉዕዞ እናወሰኸ 
ኣብ ዝመጸሉ እዋን ካብ መራሒት ጉጅለ 
ክድሕሩ ዝጀመሩ እዮም፣

ውድድር ንኽዛዘም ኣስታት ኣርባዕተ 
ኪሎሜተር ምስተረፎ፡ ነቲ ውድድር ክቕልሱን 
ክቆጻጸሩን ዝተራእዩ ኣትለታት ክለብ ደንደን 
ፍረዝጊ መኮንን ተስፋሂወት ገብረትንሳኤን 
ንቕድሚት ወጹ፣ እግሪ እግሮም ዝሰዓበ ኣትለት 
እንተነበረ መሓመድ ኑር ሑሴን ናይ ዞባ ጋሽ 
ባርካ ነበረ፣ 

ኣትለታት ኣብ ካልኣይ ዙርያ ክሽፍንዎ ናብ 

ዝተሰርዓሎም ጎደና ሰማእታት ኣብ ዘምርሑሉ፡ 
መሓመድ ምስ ፍረዝጊን ተስፋሂወትን ኣብ 
ቅድሚት ተጠማመተ፣ ኣብ ከባቢ ሲነማ ሮማ 
ድማ መጥቃዕቲ ፈጸመ፣ እንተኾነ ኣይ ከም 
ኣበጋግሳኡን ኣእጋር ፍረዝጊ ብቐሊሉ ዝሰዓራ 
ኣይነበራን - ፍረዝጊ ንመሓመድ ኪንዮ ምቕዳም 
ዝባኑ ብናይ ሜትሮታት ርሕቀት ክዕዘቦን ገበረ፣ 
ፍረዝጊ፡ ብ2 ሰዓትን 22 ደቒቕን 33 ካልኢትን 
ድማ ኣብ መዛዝሚ ሕንጻጽ ብምብጻሕ ተዓዋቲ 
ውድድር ማራቶን ናጽነት 2016 ኮነ - 50,000 
ናቕፋ ድማ ኣብ ካዝናኡ ኣእተወ፣ 

ብርክት ብዝበሉ ደገፍቱ ዝማሞቐ ኣትለት 
መሓመድ ድሕሪ ሓሙሽተ ካልኢት ናይ 
ፍረዝጊ ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ክበጽሕ እንከሎ፡ 
ተስፋሂወት ገብረትንሳኤ ድማ ብ2ሰዓት፡ 22 
ደቒቕን 46 ካልኢትን ሳልሳይ ኮይኑ፣ 

ፍስሃየ ግርማይ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ፡ ተስፋይ 
ኣልኣዛር ናይ ደንደን ከምኡ እውን ደበሳይ 
ጸጋይ ካብ ደቡብ እቶም ካብ ራብዓይ ክሳብ 

ሻዱሻይ ደረጃ ዝሓዙ እዮም፣
ገብረገርግሽ ኣርኣያ - ደንደን፡ ዘወንጌል 

ነጋሽ - ማእከል፡ ለምለም ጥዑማይ - ደንደን 
ከምኡ ድማ መድሃኔ ኣብርሃም - ማእከል እቶም 
ክሳብ ዓስራይ ደረጃ ብምሓዝ ከከም ተርታኦም 
ዝተዳለወሎም ጉንዖ ዝወሰዱ ኣትለታት እዮም፣ 

ብጋንታ ክለብ ደንደን ቀዳመይቲ ብምዃና፡ 
ካብ ኢድ ኮምሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ 
ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ዝተዳለወላ ዋንጫ 
ተቐቢላ፣

ድሕሪ እቲ ውድድር ኣትለት ፍረዝጊ፡ እቲ 
ውድድር ሓያል ምንባሩን ንፋስ ድማ ቀንዲ 
ብድሆ ምንባሩን ኣረዲኡ፣ ንሱ፡ ነዚ ውድድር’ዚ 
ንምዕዋት ኣብርቲዑ ከምዝተለማመደ ገሊጹ፣

ምስ ፍረዝጊ ኣብ መወዳእታ ዝተቓለሰ 
መሓመድ ድማ ደገፍቱ ኣብ ጎደና ዝሃብዎ 
ሞራል መሰረት ዓወቱ ምንባሩ ኣረዲኡ፣ ነቲ 
ዓወት እውን ነቶም ኣብ ጸሓይን ንፋስን ኮይኖም 

ዘበራትዕዎ ደገፍቱ ከምዝወፈዮ ኣረዲኡ፣  
ኣብዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ውድድር፡ ሓደ 

ካብቲ ዘቕሕር ፍጻመ ኣብ ጎድኒ ኣትለታት 
ብምዃን ብብሽክለታ ዝካየድ ዝነበረ ጠገለ 
ዘይብሉ ደገፍ ምሃብ ናይ ሓደ ሓደ ሰባት እዩ፣ 
እዚ ተርእዮ እዚ ንኣትለታት ካብ ምርባሽን ነቲ 
ውድድር ናብ ካልእ ማእዝን ካብ ምምራሕን 
ሓሊፉ፡ ንሓደጋ ዝዕድምን ነበረ፣ እዚ ድማ 
ምስቲ ልሕሉሕ ሓለዋ (ማስ ስፖርትን ናይ 
መወዳእታ ዙርያ ማራቶን ዝሸፈኖን ጎደናታት 
ኣየጠቓልልን) ዝተራእዮ ገለ ገለ ጎደናታት  
ተደሚሩ ንኣትለታት ዘሰከፈ ተርእዮ ነበረ፣

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብቲ ረፍዲ 
ዲፕሎማሰኛታት፡ ሰራሕተኛታት ከምኡ 
እውን ብርከት ዝበሉ ተመሃሮ ዝተሳተፍዎ ናይ 
4.1 ኪሎሜተር ማስ ስፖርት ንጥፈት እውን 
ተኻይዱ ነይሩ፣ ኣብቲ ልዑል ቁጽሪ ተሳተፍቲ 
ዝተመዝገቦ ማስ ስፖርት፡ ሓያለ ስፖርታውያን 
ናይ ጉያ ተሃኖም ብምውጻእ ነቲ መደብ 
ከማዕርግዎ ተራእዮም፣

ካልኣይ ክፋል

ስብሃቱ ከሰተ ኣብ ቤት ገብርኤል - ንኡስ 
ዞባ ዓዲ ዃላ እዩ ተወሊዱ፣ ንሱ ናይ መባእታ 
ትምህርቱ ኣብ ቤት ገብርኤል ዛዚሙ ናይ 
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ድማ 
ኣብ ሚድልስኩል ዓዲ ዃላ ተማሂሩ፣ 
ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት 

ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ቤቱ ናብ ዓዲ ዃላ 
ብምጉዓዝ ናይ ጉያ ዓቕሙ ዘለለየ ስብሃቱ፡ 
ብመምሃራኑ ኣብ ውድድራት ኣብያተ 
ትምህርቲ ብምምራጹ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ርሕቀት 

ይዕወት ነበረ፣
ኣብ ናይ ቤት ትምህርቱ ውድድራት ዝነኣድ 

ብቕዓት ብምርኣዩ፡ ኣቓልቦ ናይቲ ሽዑ እዋን 
መምህሩ (መም ገብረእግዚኣብሄር) ዝሰሓበ 
ስብሃቱ፡ ኣብ መስመር ዓዲ ዃላ - እምኒ ሓይሊ 
ኣብ ዝተሰርዐ ናይ 21 ኪሎሜተር ኣብ ዝተሰርዐ 
ውድድር ጉያ እውን ምዕዋቱ የዘንቱ፣ ኣብ ገለ 
ውድድር እውን ናይ ግዜ ሰዓት (ስቶፕዋች) 
ንዝተሸለመሉ ውድድር ይዝክር፣ እንተኾነ፡ 
እቲ ብቕዓት ዝነበሮ ኣትለት ሰኣን ብልጫኡ 
ምልላይ ነቲ ዓውዲ ከምዘይመዝመዞ ይግለጽ፣
“ኣብ ጉያ ከድምዕ ምኸኣልኩ ነይረ፣ ብዘይካ 

ውጽኢተይ፡ ናይ ሽዑ መማህራን እውን 
ይምስክሩለይ እዮም፣ እንተኾነ፡ ክሕዞን ኣብኡ 
ድማ ኣተኵረ ክሰርሕን ኣይከኣልኩን፣ እቲ 
ምኽንያት እንታይ እዩ፡ ክሳብ ሕጂ ኣይፈልጦን” 
ይብል ስብሃቱ፣
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ሃገራዊ ግቡኡ 

ንምፍጻም ፈጺሙ ምስ ሓሙሻይ ዙርያ ናብ  
ሳዋ ዘምርሐ ስብሃቱ፡ ኣብ ሳዋ እውን ብጉያ 
ስሙ ከጸውዕ ግዜ ኣይወሰደን፣ ኣብ ናይ 
ኣሃዱታት ውድድራት እውን ደሚቑ ተራእየ፣ 
እንተኾነ . . .

ኣብ ናይ ሓሙስ ሕታም ይቕጽል

ፍረዝጊ፡ ማራቶን ናጽነት ተዓዊቱ

* ኣብ ጀርመን ክልተ ግዜ ዝደመቐ ኮኾብ
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ደሃብ
 ዳዊ

ት -
 ቤተ

ልሄም
 ታደሰ

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ማ.
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ 
ብሙሉኡ እንቋዕ ናብ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ መበል 25 ዓመት በዓል ነጻነት ኣብጽሓካ 
እናበለ ሰናይ ምንዮቱ ብዓቢ ኣኽብሮት ይገልጽ።

ብምኽንያት ኢዮቤልዩ በዓል ናጽነትና ካብ 16 ግንቦት 2016 ክሳብ 4 ሰነ 
2016 ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም ፍርያት ትካልና ክሳብ 35% ዝበጽሕ ዓቢ ምጉዳል 
ዋጋ ከምዝገበርና ንክቡራትን ክቡራንን ዓማዊልና ነበስር ።
ንዓበይትን ንናእሽቱን ፣ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝኾኑ ፣ ዝተፈላለዩ ዓይነት 
ማልያታት ፣ ሙታንቲ ፣ ካምቻ ፣ ስረ ፣ ኣንሶላ ፣ ኮፕረሌቶ ፣ ኮምፕላስዮነ ፣ 
ጋውን ወዘተ ኣብዘን ዝስዕባ ናይ መሸጣ ድኳናት ኣዳሊናልኩም ኣሎና።

ኣብ ኣስመራ ፦     ኣብ ድኳን ትካልና ጎደና ተጋደልቲ ፊት 
እንዳኖራ

            -ኣብ ድኳን ሃብተ ተድላ ጎደና ከረን ቁጽሪ 29  
ኣብ መንደፈራ፦     ሩት ቡቲክ ጥቓ ጅራ ፍዮሪ 

ኣብ ደቀምሓረ፦     ፎዝያ ቡቲክ ጥቃ ዕዳጋ

  ኣብ ከረን፦      ዱባይ ቡቲክ ጥቓ ባንክ ኣባይትን ንግድን 

          ካብ 16 ግንቦት 2016 ክሳብ 4 ሰነ 2016 
          ካብ ሰዓት 08:00 ቅ/ቀ ክሳብ ሰዓት 07:00 ድ/ቀ
ኩሎም ናይ መሸጢ ድኳናትና ክፉታት ኰይኖም ንዓማዊልና ከገልግሉ እዮም።

ኣድራሻና ፦ ጐደና ተጋደልቲ ፊት እንዳኖራ
        ተሌፎን  182967 / 186405
         ኣስመራ

ምልክታ
ኩሉኹም ንመበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ከተብዕሉ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጻእኩም 

ኤርትራውያን፦
- ዕለት 17/5/2016 ኣብ ግንባራት ናቕፋ፡ እግሪመኸል ናይ ልምዓት ቦታታት ገርገራን ዓዲ ሃሎም 

ካልኦት ታሪኻውያን ቦታታት ክትከዱ ምዝገባ ስለዘሎ፡ 

ካብ ሰሜን ኣመሪካ ንዝመጻእኩም

ዕለት 13/5/2016 ሰዓት 7፡00 ንግሆ ኣብ ፓርክ ሰማእታት መደብ ምግራብ ስለዘሎ፡ ኩሉኹም 
ክትሳተፉ ንሕብር። መራኸቢ ቦታ ቤ/ት ፊንላንድ ሚስዮን እዩ።
ናብ ግንባራት ናይ ልምዓት ቦታታትን እትኸዱ ክሳብ ዕለት 15/5/2016 ኣብ ዘሎ ጊዜ ኣብ ቤት 

ጽሕፈት ኤርትራውያን ተመለስቲ ካብ ሰሜን ኣመሪካ ኬድኩም ክትምዝገቡ ንሕብር።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቁ/ስልኪ 07367537፡07128099 ተወከሱ።

ካብ ኤውሮጳ ዝመጻእኩም 

ንወኪል ኤውሮጳ ኣቶ ኣልኣዛር ኣኸዛ ብቁ/ስልኪ 07126783 ቤ/ጽ ኤርትሮ ጀርመን ተወከሱ።

ካብ ማእከላይ  ምብራቕ ዝመጻእኩም

ንወኪል ማእከላ ምብራቕ ኣቶ ኣብርሃም ገብረማርያም ብቁ/ስልኪ 07177787 ቁሸት ማእከላይ 
ምብራቕ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ተወከሱ።

ካብ ኣፍሪቃን ካልእን ዝመጻእኩም 

ንወኪል ማእከላይ ምብራቕ ኣቶ ኣብርሃም ገብረማርያም ብቁ/ስልኪ 07177787 ቁሸት ማእከላይ 
ምብራቕ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ተወከሱ።
ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተዘርጊሑ ዘሎ ፖስተር፡ ምሉእ ሓበሬታ ሰሌዳ ጉዕዞን ቴሌፎናት 

ብምድዋል ተወከሱ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 
ቅናፍና

ወ/ሮ ፍረወይኒ መለስ ወረደ፡ በዓል ቤተይ ተጋ/
ካፒተን ትርፈ እማን ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን9/6/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 
ኩዶፈላሲ

 
ወ/ሮ ተበርህ ኣርኣያ ገብረማርያም በዓል ቤተይ 

ኣቶ ጸሃየ ካሳ ዘሙይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 

ን16/6/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ 
ሓውሲ ከተማ ማይ ዓይኒ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሰሚራ ተስፋማሪያም 
ተወልደን ተኸሳሲ ኣቶ ይብራህ ተኽለብርሃን ሞጎስን 
ናይ ሓዳር ክርክር፡ ተኸሳሲ ወይ ብኣካል ወይ ብወኪሉ 
ን10/6/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ጉዳዩ 

ኣብ ዘየለወሉ ውሳኔ ክህብ ምዃኑ ነፍልጥ።

 ዞባ ደቡብ ድባርዋ

1.ኣቶ ተስፋኣለም ኪዳነ ኣድሓኖም 2. ወ/ሮ 
ራህዋ መደኒ ሓሰን ትሕቲ ዕድመ ደቅና ዝኾኑ፡ 
1. ፊዩና ተስፋኣለም ኪዳነ ምባል ተሪፋ፡ ዘቢብ 
ተስፋኣለም ኪዳነ 2. ዊልያም ተስፋኣለም ኪዳነ 
ምባል ተሪፋ፡ አማን ተስፋኣለም ኪዳነ 3. ቤተኤል 
ተስፋኣለም ኪዳነ ምባል ተሪፋ፡ ፌሩዝ ተስፋኣለም 

ኪዳነ ተባሂሉ ይተኣረመሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን31/5/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ወልድያ ክብርኣብ ሃብተገርግሽ ምባል ተሪፉ፡ 
ወልዱ ክብርኣብ ሃብተገርግሽ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/6/16 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ሰንዓፈ

ኣቶ ኪሮስ ገብረስላሴ ኣስፋ ምባል ተሪፋ፡ 
ገብረኪሮስ ገብረስላሴ ኣሰፋ ተባሂሉ ይታኣረመለይ 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/6/16 ኣብ ቤ/ፍ 

ይቕረብ።

ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ 
ባሕሪ ባጽዕ

ኣምና ዑመርዓሊ ስዒድ፡ ምባል ተሪፋ ኣምና ዑመር 
ዓሊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 

እንተሎ፡ ን25/5/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ 
መንደፈራ

ወ/ሮ ኣራደሽ ገብረእግዝኣብሔር ንጉሰ በዓል ቤተይ 
ፊተውራሪ መሓሪ ገብረኪዳን ተወልደ ስለዝሞተ፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና 
ድማ ኣብ ዝንቃሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 

ን28/5/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ ደቀምሓረ

ኣቶ ደበሳይ ተስፋይ ኪዳነማርያም በዓልቲ ቤተይ 
ወ/ሮ ትንስኤ በላይ መሓረና ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ 
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረታ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን8/6/16 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
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Job Title & number required
Foreign Purchaser  (ፎረይን 
ፓርቸይዘር) ናይ ወጻኢ ዕድጊ  
(01)

Duties & Responsibilities

Collect the PR for foreign purchase and prepare 
the quotation send to supplier. Collect quotation 
from supplier and prepare for the analysis sheet 
and purchase summary. Prepare the PO according 
to the purchase policy and make confirmation from 
supplier. Prepare the application of payment to the 
financial dept. and follow the progress, Update 
with supplier. Follow up the shipment schedule 
and prepare the relevant doc. For logistics team 
of import permit and customs Clarence. Follow 
up the good receiving with warehouse team and 
corporate with them for quantity and quality 
check. Responsible for insurance claim, quality 
claim and other issue related to the supplier and 
goods. Responsible for supplier data collection 
and analysis and perform evaluation. And report to 
the manager in monthly basis.

Knowledge & Skill Requirement

English and local literacy to a conversational 
level. Excellent interdepartmental communication 
skills. Excellent knowledge of purchase procedure 
and logistics  in the mining industry. Ability to 
effectively plan daily, weekly and monthly work 
activities. Excellent knowledge of MS office or 
ERP system

Education Diploma or degree in Marketing preferable.

Experience Required
Minimum 6 -10 years in foreign purchase (mining 
industry preferred)

Physical Requirement
To be able to pass a full Doctor’s examination. To 
be available to work in accordance with ZMSC 
rosters.

General Information and other requirements: Place of work: Koka Gold Mine Site. 
Occasional assignment to other locations. Salary: As per Company scale.
Additional Requirement for nationals: Having fulfilled his/her National Service 
obligations and provide evidence of a release paper from the Ministry of Defense. 
Having finished registration and duty performing for the National Army, and present 
the release paper or registration card issued by National Army. Provide a Clearance 
paper from office of the Eritrean Police and present Medical Certificate from Hospital. 
Present Clearance paper from the current/last employer. Only short listed applicants 
would be considered as potential candidates for an interview. Application documents 
will not be returned back to the sender and/or applications should be sent through 
the Post Office. Deadline for application: 10 days from the day of publication in the 
Newspaper.
Address: Please mail your applications to: ZARA MINING SHARE CO. P. O. Box 
2393. Asmara, Eritrea.
Note to Eritrean applicants: Please send a copy of your application to: Aliens 
Employment Permit Affairs P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea.

Notice to Bidders 
The U.S. Embassy in Asmara has a requirement for Tree Trimming, Stump removal and 
cutting services. Prices are quoted according to the scope of work break down of prices. 
Please note that this is a solicitation for a commercial item, prepared in accordance with 
the format of Federal acquisition regulation (FAR) 12.6, 52.212-1, 52.212.4, 52.212-5, 
52.212-5 and Department of state Acquisition regulation (DOSAR) 652.206-70, 652.214-
71, 652.225-70, 652.225-71, 652.242-70, 652.243-70, 52.212-3.This announcement 
constitutes the only solicitation. The solicitation number is SER10016Q0006 and is issued 
as a Request for Quotation. The contractor furnishes all materials, labor and work. The 
contractor is assumed to begin work in two consecutive days after contract award. In 
order for a quotation to be considered, a bidder must have an experience on similar works.  
Award will be made to the lowest priced and technically acceptable Bidder. The Embassy 
intends to conduct a pre quotation conference. All potential bidders are required to attend 
the Pre Quotation Conference. Thus, if you are interested call 120004 ext. 2150 to register 
on or before May 27, 2016. Please direct any question regarding this solicitation to the 
Contracting officer Mr. Stephen O. Martins at: 120004 ext. 2211.

Notice
  Notice is hereby given that shareholders of Azmara Central Refreshment PLC have 
passed the under mentioned resolution on their extra ordinary meeting conducted on 
19/02/2016. 

Mrs. Mrs. Azmera Haile Eyasu has transferred her 550 shares at par value of Nakfa 1. 
1000.00 equivalent to 550,000.00 (Five hundred fifty thousand Nakfa) to Mrs. 
Almaz Yohannes Gebregiorgis. 

Hence2. , the new shares of the members will be as follows.
A. Mrs. Almaz Yohannes Gebregiorgis 550              550,000.00
B. Mr. Solomon Haile Eyasu            150  150,000.00            

                          Total shares                700             700,000.00 Nakfa   

Azmara Central Refreshment PLC

ምልክታ

ኣነ ወ/ሮ ኣረጋሽ ኣባይ ተስፋይ ነቲ ምም/ከ/ኣባሻውል ኣብ ፕሎት 40፡ ፓርሰል 
(ኤፍ)፡ ስፍሓት 66 ት/ሜ ኣብ ቤ/ጽ ምዝገባ ንብረት ቁ.መዝገብ 48668 ብጠቕላላ 
ቁ/መዝ 77931 ተመዝጊቡ ዋንነቱ ዝተረጋገጸለይ ገዛይ ንሓወይ ኣቶ የማነ ኣባይ 
ብዕለት 18/11/2003 ብቁ/320/03 ኣብ ቤ/ፍ ዞ/ማእከል ቀሪበ ነዚ ገዛይ ብውህብቶ 
ስለዝሃብክዎ፡ ናይ ገዛ ዋንነት ንብረት ናብ ስሙ ከመሓላልፈሉ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ 
መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታርን ካዳስተርን ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣረጋሽ ኣባይ ተስፋይ

ብስም ጸሃይቱ ተድላ ተስፉ፡ ዝተመዝገበ ፍ/ዋኒን ASL00037263 ኣብ ዞባ ማእከል 
ንኡስ ዞባ 4 ኣስመራ ጎደና 137-22 ቁ/ገዛ 0 ዝርከብ ናይ ቤት መግቢ ትካለይ፡ 
ንወ/ሮ ሰናይት ኣርኣያ ፈለቐ ካብ ዕለት 1/2/2016 ክሳብ ዕለት 31/1/2018 ኣካርየያ 
ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 
መዓልቲ ስልጣን ንቤ/ፍ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ 
ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

ወ/ሮ ጸሃይቱ ተድላ ተስፉ

ብስም ምሕረት ተ/ሚካኤል ቃልኣብ ዝተመዝገበ ቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00036163 
ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ማእከል ከተማ ጎደና ባርካ ቁ/ገዛ 30 ዝርከብ ናይ 
ኣሕምልትን ፍረታትን ብዝርዝር ምሻጥ ትካለይ፡ ንወ/ሮ ጽርሃ ተ/መድህን ዘራእ 
ክርስቶስ ካብ ዕለት 29/9/2015 ክሳብ 28/9/2017 ኣካሪየዮ ስለዘለኹ፣ ዝቃወም ምስ 
ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ስልጣን ንቤ/ፍ 
ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ 
ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ምሕረት ተ/ሚካኤል ቃልኣብ

ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ኣባሻውል ጎደና ዓይገት ቁ/ገዛ 37 ቁ/ፍ/ዋኒን 
ASL00030812 ዝተመዝገበ ናይ ቤት ዕዮ ሕብስቲ ንግዲ ትካለን ንወ/ሮ ሰሚራ 
ስዒድ ዓብደልቃድር ሸይጠለን ኣለኹ። ብስም ሸያጢት ዝኽፈሎ ዕዳ ኣሎኒ ወይ 
ይግብኣኒ እዩ ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት 
ጀሚሩ፡ ክሳብ 30 መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤ/ፍ ተቓውምኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ 
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ ናብ ስም ዓዳጊ ከምነመሓላልፎ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣዱንያ ሓጎስ ኣደም
ወኪል ኣቶ ዓብዱራሕማን ዑመር ኣደም
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Sabur Printing ServicesSabur Printing Services

ብርሃነ ምሕረትኣብ 

         ዕለት     ፋርማሲ               ኣድራሻ             ቁ. ስልኪ
   17-05-2016                ቤት መሽጣ መድሃኒት ማይ ጃሕጃሕ         ጎደና 173-83ቁ.21 ከ/ማይ ጃሕጃሕ ጥቓ ህዝባዊ ቤት ንባብ            127582

ዕጡቕ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዒሽ፡ ኣብ 
ሰሜናዊ ባቕዳድ ኣብ ዝርከብ ዓቢ ትካል 
ጋዝ መጥቃዕቲ ቦምብ ብምኽፋት፡ 11 
ሰባት ከምዝቐተለን 22 ከምዘቑሰለን ሰብ-
መዚ ዒራቕ ሓቢሮም።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ እቶም ዕጡቓት 

ነታጒ ዝተጻወዳ መኪና ኣብ ኣፍደገ ናይቲ 
ትካል ከባርዑ እንከለዉ፡ ብኡ ንብኡ ኣብ 
ኣካላቶም ነታጒ ዘጻወዱ ሽዱሽተ ዕጡቓት 
ናብቲ ትካል ብምእታው ምስ ሓይልታት 
ጸጥታ ከምዝተጋጨዉ ተፈሊጡ። ኣብቲ 
ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ዝቐጸለ ግጭት ብዙሕ 
ንብረት ከምዝተቓጸለ እቲ ሓበሬታ 
ኣነጺሩ።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ’ቲ ትካል 

ጋዝ ከዚኑ ዝነበረ ሰለስተ ዓበይቲ ኣጋንእ 
ብምንታጉ፡ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ 
ጉድኣት’ኳ እንተወረደ፡ ንጥፈታት ናይ’ቲ 
ትካል ከምዘይተዓናቐፈ እቶም ሰብ-መዚ 
ሓቢሮም። 
ዳዒሽ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ እቲ 

ዳዒሽ፡ ትካል ጋዝ 
ባቕዳድ የጥቅዕ

ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ሓደ ትካል 
ግብረ-ሰናይ፡ ኣብ ዓለም ክሳብ ሓደ 
ቢልዮን ዝኣክል ህዝቢ ብሓደጋ ዕልቕልቕ 
ክጥቃዕ ተኽእሎ ከምዘሎ ኣጠንቂቑ። 
ውጽኢት ምርምራዊ ትንበያ ናይ’ቲ 

ትካል፡ ክሳብ 2060 ብዙሕ ህዝቢ ብሓደጋ 
ዕልቕልቕ ህይወቱ ክስእን ካብ መነባብሮኡ 
ድማ ክመዛበል ምዃኑ የመልክት። 
ካብተን ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዕልቕልቕ 

ዝርከባ ከተማታት፡ ካልካታን ሙምባይን 
ኣብ ቅድሚት ዝሰረዓ ኮይነን፡ ወደባውያን 
ከተማታት ኣመሪካን ቻይናን ብተወሳኺ 
ዝኸፍአ ሓደጋ ኣንጸላልዩወን ምህላዉ 
እቲ መጽናዕቲ ዘካየደ ትካል ኣነጺሩ።
ብመሰረት እቲ ትካል ዝዘርገሖ 

መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ ኣብ ኤስያ ሸሞንተ 
ወደባውያን ከተማታት ኣብ ትሕቲ ዓቢ 
ስግኣት ዕልቕልቕ ይርከባ። ኣመሪካዊት 
ከተማ ማያሚ’ውን ኣብ ታሽዓይ ተርታ 
ተሰሪዓ ምህላዋ ሓበሬታ ናይቲ ትካል 

“ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ 
ዕልቕልቕ” ትካል ምርምር ብሪጣንያ

የመልክት። ሰበ-ስልጣን እተን ሃገራት 
ነዚ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ንምግታእ 
ኣቐዲሞም ኣድላዪ ስጉምቲ ክወስዱ 
ከምዘለዎም እቲ ትካል ኣገንዚቡ።
ጠንቂ ናይቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ክርአ 

ዝኽእል ዕልቕልቕ፡ ምውሳኽ መጠን 
ሙቐት ዓለም ብምዃኑ ብከላ ንምንካይ 

ዕቱብ ስጉምቲ ክወሰድ እቲ ትካል 
የተሓሳስብ።
ከም ፍሎሪዳ ዝኣመሰላ ኣብ ዓሚቚ 

ከባቢታት ዝተደኮና ዞባታት ብሓደጋ 
ዕልቕልቕ ምሉእ ብምሉእ ክድምሰሳ 
ተኽእሎ ከምዘሎ’ዩ እቲ ብሪጣንያዊ 
ትካል ግብረ-ሰናይ ዘጠንቅቕ።

ብሕማማት ሳንቡእ ከምዝሳቐዩ ዝገልጹ 
ሰራሕተኛታት ዕደና ደቡብ ኣፍሪቃ፡ 
ኣብ ልዕሊ’ተን ዝሰርሑለን ኩባንያታት 
ክስታት መስሪቶም።
እቶም ብሰንኪ ኩነታት ስርሖም 

ብከቢድ ጥዕናዊ ጸገም ይሳቐዩ ምህላዎም 
ዝገልጹ ደቡብ ኣፍሪቃውያን፡ ካብቲ 
ዝሰርሕሉ ኩባንያ ዕደና ግቡእ ካሕሳ 
ክኽፈሎም ይጠልቡ።
ኣብ ጆሃንስበርግ ዝመደበሩ ላዕለዋይ 

ቤት ፍርዲ ናይ’ታ ሃገር፡ ብጠበቓታት 
ናይቶም ግዳያት ንዝቐረበ ክሲ ብምስማዕ 
ነቲ ጉዳያት ከምዘጻርዮ ኣፍሊጡ’ሎ።
ሰብ ሞያ ሕጊ’ታ ሃገር፡ እቲ ኣብ ልዕሊ 

ኩባንያታት ዕደና ኣንግሎ-ኣመሪካና፡ 
ኣሻንቲ፡ ጎልድ ፊልድስን ሃርሞኒ ጎልድን 
ቀሪቡ ዘሎ ክስታት፡ ተጻርዩ መዓልቦ 
ክረክብ ክሳብ 10 ዓመት ክወስድ 
ከምዝኽእል’ዮም ዝገልጹ። 
ሰራሕተኛታት ዕደና ደቡብ ኣፍሪቃ፡ 

ብሰንኪ ኩነታት ስርሖም ብቐሊሉ 

ደቡብ ኣፍሪቃ - ሰራሕተኛታት ዕደና 
ንኣስራሕቶም ይኸሱ

ክሓዊ ዘይክእል ዓይነት ሕማም ሳንቡእ 
ከምዘጥረዩ እዮም ዝገልጹ። እቲ ክሲ 
ብክኢላታት ተጻርዩ ሓቅነት ከምዘለዎ 
ምስዝረጋገጽ፡ ኩባንያታት ዕደና ነቶም 
ግዳያት ገዚፍ ካሕሳ ክኸፍላ ከምዝግደዳ 
እቶም ሰብ-ሞያ ሕጊ ይእምቱ።
ካብተን ተኸሲሰን ዘለዋ ኩባንያታት 

ሓደ ‘ኣንግሎ ኣመሪካን’፡ ብስምምዕ 
ንኣስታት 400 ግዳያት ናይ 30 ሚልዮን 
ዶላር ካሕሳ ክኸፍል ድሉው ምዃኑ’ዩ 

ዝገልጽ። 
እቶም ሰራሕተኛታት ኣቕሪቦምዎ 

ዘለዉ ክሲ፡ ካብ ወርቂ ዘለዎ ኣኻውሕ 
ዝምንጩ ሲሊካ ዝተባህለ ባእታ ኣብ 
ልዕሊኦም “ሲሊኮሲስ” ዝበሃል ሕማም 
ከምዘኸተለ ይገልጹ። ሕማም ሰሊኮሲስ 
ቀጻሊ ናይ ምስዓልን ቃንዛ ኣፍልቢን 
ዘስዕብ ኮይኑ ናብ ሕማም ዓባይ ሰዓል 
ክምዕብል ከምዝኽእል ክኢላታት 
ይሕብሩ። 

ተወሳኺ

መንግስቲ ናይጀርያ፡ ብነዳዲ ሃብታም 
ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ኒጀር ደልታ ናይ 
ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ኣባላት ዝኾኑ ሓያሎ 
ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ከምዘእተወ 
ሓቢሩ።
ሰራዊት ናይጀርያ፡ ኣብ ደቡባዊ 

ክፋል’ታ ሃገር ኣንጻር ዕጡቕ ጉጅለ ኒጀር 
ደልታ መጥቃዕቲ ብምኽፋት፡ ንሓያሎ 
ካብ ኣባላቱ ከምዝሓዘ’ዩ ዝገልጽ።
ኣብቲ ከባቢ፡ ብ“ፈዳይ-ሕነ ኒጀር 

ደልታ” ዝጽዋዕ ዕጡቕ ጉጅለ ኣንጻር 
መንግስቲ ናይጀርያ ከምዝዋጋእ ይፍለጥ። 
ዝሓለፈ ቅንያት ብኣባላት’ቲ ጉጅለ ኣብ 
ልዕሊ ኩባንያታት ዕደና ነዳዲ መጥቃዕቲ 
ከምዝተፈጸመን፡ ብሰንኩ ኩባንያ 
ሸቭሮን ንጥፈታቱ ክዓጹ ከምዝተገደደን 
ምንጭታት ናይ’ቲ ከባቢ ይሕብሩ። 
ጉጅለ “ፈዳይ-ሕነ ኒጀር ደልታ” ነበርቲ’ቲ 
ከባቢ ካብ ጸጋታት ኒጀር ደልታ ክረብሑ 

ከምዘይከኣሉ’ዩ ዝገልጽ።
ዝሓለፈ ሳልስቲ ሰራዊት ናይጀርያ 

ኣንጻር’ቲ ጉጅለ ኣብ ዘካየዶ ስርሒት፡ 
ኣብ መጥቃዕቲ ኩባንያታት ዕደና 
ኢድ ከምዝነበሮም ንዝገለጾም ሓያሎ 
ዕጡቓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተወ 
ኣፍሊጡ።

ዝበዝሑ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ መንግስቲ 
ኣብ 2009 ብመሰረት ዘውጸኦ ናይ 
ምሕረት ጻውዒት፡ ናብ ሰላማዊ ናብራኦም 
ከምዝተመልሱ’ኳ እንተተሓበረ፡ ገና 
ብኣማኢት ዝቑጸሩ ዕጡቓት ተቓወምቲ፡ 
ኣብ ጫካታት ናይ’ቲ ከባቢ ይንቀሳቐሱ 
ምህላዎም ጸብጻባት የመልክቱ።

ሰራዊት ናይጀርያ ኣባላት ‘ጉጅለ ኒጀር 
ደልታ’ ይኣስር

መጥቃዕቲ ብኣርባዕተ ርእሰ-ቅትለት 
ዝፈጸሙ ኣባላቱ ከምእተኻየደ 
ብምምልካት፡ ብሕጂ’ውን ተመሳሳሊ 
መጥቃዕቲ ከምዝቕጽል ኣጠንቂቑ። 
ኣብ ዒራቕ ሰፊሕ ከባቢታት ተቖጻጺሩ 

ዝጸንሐ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዒሽ፡ ኣብ ቀረባ 
እዋን ብሓይልታት መንግስቲ ዒራቕ 
ክድፋእ ከምዝጀመረ ምንጭታት ናይ’ቲ 
ከባቢ ይሕብሩ።
ብመሰረት ሓበሬታ መንግስቲ ዒራቕ፡ 

ዳዒሽ ካብቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት 
ተቖጻጺርዎ ዝነበረ 40 ሚእታዊት መሬት 
ዒራቕ፡ ሕጂ ኣብ 14 ሚእታዊት ጥራይ 
ተሓጺሩ ከምዘሎን፡ ትሕዝቶታቱ እናነከየ 
ምምጽኡን ተፈሊጡ።
ዳዒሽ ካብቲ ዝቆጻጸሮ ዝነበረ ሰፊሕ 

ከባቢታት ከዝልቕ’ኳ እንተተገደደ፡ 
ኣብ ባቕዳድን ካልኦት ኣብ ትሕቲ 
መንግስቲ ዝርከባ ከተማታትን ዘካይዶ 
ርእሰ-ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ግን ወሲኹ 
ምህላዉ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ።

ዕድመ ጸጋ’ዩ ክበሃል ንሰምዕ ኢና። 
ብ1899 ኣብ ኣላባማ ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ 
ቦታ ተወሊዳ። ምሉእ ስማ ሱዛና ማሻት 
ጆንስ እዩ። ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ብህይወት 
ምጽንሓ ንብዙሓት ዘገረመ ፍጻመ እዩ። 
እታ ሰለስተ ዘመን ዝሰገረት ናይ ዕድመ 
በዓልቲ-ጸጋ፡ ኣብ ዕድሚኣ ብታሪኽ ጥራይ 
እንፈልጦ ፍጻመታት ብዓይና ዝተዓዘበቶ 
ሰብ’ያ ነይራ። ክልቲኡ ውግኣት ዓለም 
ብኣካል ነይራቶ። 20 ፕረዚደንታት ኣመሪካ 
ርእያ። ሬድዮን ነፋሪትን ከይተማህዛ 
እንከለዋ’ያ ተወሊዳ። እዛ ኣብ 19 ክፍለ-
ዘመን ዝተወልደት ኣመሪካዊት ናይ ዕድመ 
በዓልቲ ጸጋ፡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት’ያ 
ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ።
ወለዲ ናይታ ክብረ ወሰን ዕድመ ጨቢጣ 

ዝጸንሐት ሱዛና፡ ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ 
ቦታ እዮም ተዓሲቦም ዝሰርሑ ነይሮም። 
ኣቦሓጎኣን እኖሓጎኣን ገላዩ ከምዝነበሩ ሱዛና 
ትዝክር። ዓሰርተ ኣሕዋት’ኳ እንተነበሩዋ ካብ 
ዝሞቱ ዓመታት ኣቑጺሮም እዮም። ክሳብ 
ቅድሚ ገለ መዓልታት ኣብ ኣመሪካ ኣብ 
19 ክፍለ ዘመን ተወሊዱ ብህይወት ዝጸንሐ 
እንኮ ሰብ ንሳ ጥራይ’ያ። ዝተማህረትሉ 
ቤት ትምህርቲ ጸለምቲ ደቀንስትዮ ተነጺለን 
ዝመሃራሉ ትካል ምንባሩ ኣይትርስዖን።
ሱዛና፡ መበል 116 ዓመተ ልደታ ከተኽብር 

እንከላ፡ ምስ ምሉእ ኣእምሮኣ ከምዝነበረት 
ይግለጽ። ሽዑ ምስ መጽሄት ታይም 
ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ፡ እትፈትዎ 
ዓይነታት መግቢ ስጋን እንቋቑሖን ምዃኑ 
ገሊጻ። ሓዲሽ ክዳውንቲ ምዕዳግ’ውን ካብ 
እትፈትዎ ንጥፈታት ሓደ’ዩ።
ድሕሪ ሞት ሱዛና፡ ኣብዚ እዋን’ዚ 

ብኣርባዕተ ኣዋርሕ ጥራይ እትንእሳ 
ኢጣልያዊት ኤማ ሞራኖ ነቲ ናይ ዕድመ 
ክብረ-ወሰን ተረኪባቶ ከምዘላ ቢቢሲ 
ይገልጽ። ብደረጃ ሃገር ዝበዝሑ ናይ 
ዕድመ ሰብ ጸጋ ዘለውዋ ሃገር ጃፓን 
ምዃና መዛግብቲ ይጠቕሱ።


