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ደብዳበ ፍቕሪ
ንጌጋ ብጌጋ

ናሳ፡ ወርሒ ካብ ጸሓይ
ከምዝደምቕ ዘርኢ ስእሊ ...

ናሚብያ
ኣስመራ ኣትያ

ዘበናውን
ያታዊን
ስፖርት

119 ኣባላት 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ብሞያ ተሓጋገዝቲ ነርስ ሰልጢኖም
ቤት-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ
ግላስ፡ ብሞያ ተሓጋገዝቲ ነርስ ንሓደ
ዓመትን መንፈቕን ዘሰልጠነቶም 56
ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከብኦም 119 ኣባላት
30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ብ31
ነሓሰ ኣመሪቓ።
ኣብቲ ፈጻሚ ዳይረክተር ሃገራዊ
ኢንስቲትዩት
ላዕለዎት
ትካላት
ትምህርትን ምርምርን ዶክተር ሃይለ
ምሕጹን ዝተረኸበሉ ስነ-ስርዓት፡
ዳይረክተር’ታ ቤት-ትምህርቲ መምህር
ገብረብርሃን ሃብተገርግሽ፡ ሰልጠንቲ
ኣብ ናይ 2ይ ደረጃ መልቀቒ
ፈተና ተሳቲፎም ናይ ሰርቲፊኬት
ነጥቢ ዘምጽኡ ኣብ ርእሲ ምዃኖም፡
ብምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ሚኒስትሪ
ጥዕና ዝተዳለወ ግብራውን ክልሰሓሳባውን መርመራታት ወሲዶም
ዝሓለፉ ምዃኖም ገሊጹ።
ወኪል ተመረቕቲ ብወገና፡ መንግስቲ
ንዝፈጠረሎም ዕድል ሞያዊ ትምህርቲ
ተጠቒሞም፡
ንህዝቦምን ሃገሮምን
ብተወፋይነት ከገልግሉ ምዃኖም ቃል

ኣትያ።
ዳይረክተር ጥዕናዊ ኣገልግሎት
ወተሃደራዊ ሆስፒታላት ኮሎኔል የማነ

ጸጋይ ድማ፡ ተመረቕቲ ብዝተማህርዎ
ዓውዲ፡ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት
ጥዕና ዜጋታቶም ኣበርክቶኦም

ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድ ዝኽሪ ሓደ መስከረም ጸምቢሎም

ከምዘዕዝዙ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ።
ኣብ 2013 ንጥፈታታ ዝጀመረት
ቤት-ትምህርቲ ተሓጋገዝቲ ነርስ ግላስ፡

ን/ዞባ ላዕላይ-ጋሽ - ኩነታት ዘራእቲ
ጽቡቕ ከምዘሎ ተሓቢሩ
ብዝነበረ ህጡር ክራማትን ጻዕሪ
ሓረስቶትን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ-ጋሽ
ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሑ ከምዘሎ
ተሓቢሩ።
ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ብቚሊ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ መንእሰይ ተኽሉ መንግስ ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ሓረስቶት’ቲ ንኡስ ዞባ
ኣቐዲሞም ዘሰላሰሉዎ ሰፊሕ ንጥፈታት
ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ ኣብ’ቲ ተረኺቡ
ዘሎ ውጽኢት ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዘለዎ
ገሊጹ።
ልዕሊ 19 ሸሕ ሄክታር መሸላ፡ ልዕሊ
2,200 ሄክታር ብልቱግ፡ ልዕሊ 5,700

ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢኣን
- ስዑዲ-ዓረብ፡ 1 መስከረም መበል
58 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ
ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብድምቀት
ጸምቢሎም።
ኣብ’ቲ ብ29 ነሓሰ ዝተኻየደ ስነስርዓት፡ ኣቦ-መንበር ማሕበረ-ኮም
ኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢኣን
ኣቶ ዓብዱራሕማን ኢማም ኣብ ዘስመዖ
መደረ፡ ባሕቲ መስከረም ኣብ ታሪኽ
ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓቢ ትርጒምን
ርዝነትን ዘለዋ ዕለት ምዃና ኣረዲኡ።

ናይ ሎሚ ዓመት ድማ፡ ተረኪብናዮ ዘሎና
ናጻ ሃገር፡ ልኡላውነትን ራህዋን፡ ናብ
ቀጻሊ ወለዶታት ንኸነሰጋግር መብጽዓና
እነሐድሰላ ምዃና ኣዘኻኺሩ።
ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ
ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ወይዘሮ ወይኒ
ገረዝግሄር፡ ን24 ግንቦት ዝወለደት ባሕቲ
መስከረም - ዓመት መጸ ብልዑል ሓበን
ከምእትዝከር፡ መብጽዓኣ ተተግቢሩ፡
ብጀጋኑ ደቃ ልኡላውነታ ዘውሓሰት
ሃገር ከምእተረጋገጸት ኣረዲኣ።
ዛጊት፡ ምስ’ቲ ኩሉ ዓይነት ብድሆታት

ዝተረጋገጸ መደባት ልምዓት፡ ኣብ
መጻኢ - እንታይ ክስራሕ ከምዝከኣል
ኣንፋቲ ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ
ወይኒ፡ ዜጋታት ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም፡
ሓድነቶምን ጥምረቶምን ኣትሪሮም፡
ጉዳያቶም ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሰንደቕ
ከደንፍዑ ተላብያ።
እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ፡ ህጻናት
ብዘቕረቡዎ ሃገራውን ሰውራውን
ደርፍታት፡ ከምኡ’ውን ግጥምታትን
ካልእ ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታትን ደሚቑ
ነይሩ።

ኣብ ዘካየደቶ ሰለስተ ናይ ምምራቕ
ስነ-ስርዓት፡ ዛጊት 259 ተመሃሮ
ከምዘመረቐት ሰነዳታ የመልክት።

ሄክታር ስምስም፡ 98 ሄክታር ዳጉሻ፡ 80
ሄክታር ጣፍ፡ 207 ሄክታር ድማ ጥረታት
ተዘሪኡ ከምዘሎ ዝገለጸ መንእሰይ ተኽሉ፡
ሓረስቶት ምህርቶም ኣብ ቆፎኡ ክሳብ
ዝኣቱ ጻዕሮምን ምክትታሎምን ክቕጽል
ተላብዩ።
ኣብ እዋኑ ስለዝሓረሱ ዘራእቶም ኣብ
ጉስያ በጺሑ ምህላዉ ዝጠቐሱ ሓረስቶት
ብግደኦም፡ ዘራእቶም በጺሕዎ ዘሎ ደረጃ፡
ብዝተረኽበ ጽቡቕ ዓቐንን ዝርግሐን ዝነበሮ
ዝናብ ከምኡ’ውን ዝቐሰምዎ ሞያዊ ምኽሪ
ምዃኑ ብምግላጽ፡ እቶታውነቶም ንምዕባይ
ጻዕሮም ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጾም።

ሓረስቶት ዓድ-ሹማ፡ ትሕቲ ዲጋ
ንምልማዕ ምድላዋት ጀሚሮም
ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ነበርቲ
ምምሕዳር ከባቢ ዓድ-ሹማ፡ ኣብ
ትሕቲ’ታ ብኣስታት ሰለስተ ሚልዮን
ናቕፋ ትህነጸሎም ዘላ ዲጋ ሕርሻዊ
ንጥፈታት ንምስልሳል ምድላዋት
የካይዱ’ለዉ።
እቶም ነበርቲ ኣብ ዝሃቡዎ ርእይቶ፡
እታ ዝዓበየ ክፋል ስራሓታ ዝተዛዘመ
ዲጋ፡ ድሮ ትሕተ-ባይታዊ ማይ
ክተህብትም ብምጅማራ፡ ሕጽረት ዝስተ
ማይን ሰብን ጥሪትን ኣብ ርእሲ ምቅላላ፡

ንሕርሻዊ ልምዓት ኣተባባዒት ኮይና
ስለዘላ፡ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ብሰፊሑ
ከምዝዋፈሩ ገሊጾም።
ኣብቲ ንኡስ ዞባ ክኢላ ምዕቃብ ማይን
ሓመድን ኢንጅነር ከሰተ ገብረትንሳኤ
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እታ 12 ሜትሮ
ብራኸ፡ 60 ሜትሮ ድማ ቁመት ዘለዋ
ዲጋ፡ ምስ ተዛዘመት ኣስታት 120 ሽሕ
ሜተር ኲብ ማይ ክትሕዝ ከምእትኽእል
ብምጥቃስ፡ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዓቢ
ዕድል ከምእተርሑ ኣብሪሁ።

ሓዳስ
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ማእከላይ ዩኒቨርሲቲ ፋይናንስን ቁጠባን ቻይና፡ ኣብ ኤርትራ ስልጠና ሂቡ
ማእከላይ ዩኒቨርሲቲ ፋይናንስን ቁጠባን
ቻይና፡ ን38 ኣብ ባንክታት ዝነጥፉ
ኤርትራውያን ሞያውያን፡ ንሓደ ወርሒ
ዝቐጸለ ስልጠና ኣብ ኣስመራ ሂቡ።
እዚ ብቐንዱ ኣብ ምምዕባል ኣሰራርሓ
ፋይናንስን ባንካዊ ኣገልግሎትን ኣብ
ኤርትራ ዘተኰረ ስልጠና፡ ንካልኣይ ግዜኡ
ዝካየድ ዘሎ ኰይኑ፡ ኣብ መንጎ ክኢላታት
ማእከላይ ዩኒቨርሲቲ ፋይናንስን ቁጠባን
ቻይናን ኣብ ዝተፈላለያ ባንክታት
ዝሰርሑ ኤርትራውያንን፡ ፍልጠትን
ተመኲሮን ናይ ምልውዋጥ ርሒብ
ባይታ ዝፈጠረ’ዩ ነይሩ።
ብ31 ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት
ምምራቕ፡ ኣካያዲ ስራሕ ባንክ ኣባይትን
ንግድን ኣቶ ብርሃነ ገብረሂወት ኣብ
ዘስመዖ ቃል፡ ተራ ባንክታትን ጽፈት
ዝህብኦ ኣገልግሎትን ኣብ ቊጠባዊ
ዕብየት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር፡

ኣብዚ መዳይ’ዚ ብቑዕ ፍልጠትን ረቂቕ
ኣተሓሳስባ ዝውንን ዓቕሚ-ሰብ መሰረታዊ
ከምዝኾነ፡ እቲ ስልጠና ድማ ነዚ ራኢ’ዚ

ኣብ ምስማር ዘገልግል ምዃኑ ኣረዲኡ።
ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ
ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ያንግ

ኣብ ኣተዓቓቕባ ብራናታት ዝተዋህበ ስልጠና ተዛዚሙ
ብማእከል ምርምርን ስነዳን ህግደፍን
ቤት-ጽሕፈት መንበረ ፓትሪያርክ
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን
ኤርትራን ዝተወደበ፡ ካብ ዩኒቨርሲቲ
ሃምቦርግ - ጀርመን ብዝመጹ ክኢላታት
ክወሃብ ዝቐነየ ኣብ ዕቃበን ኣሰራርዓን
ሃይማኖታዊ ብራናታትን ንዋየ ቅዱሳንን
ዘተኰረ ናይ 5 መዓልታት ስልጠና፡ ብ30
ነሓሰ ተዛዚሙ።
ዳይረክተር ማእከል ምርምርን ስነዳን
ወይዘሮ ኣዜብ ተወልደ፡ እቲ ማእከል ካብ

1996 ጀሚሩ ንምዕቃብ ብራናታትን
ንዋየ ቅዱሳንን ዝምልከት ሓያሎ ስራሓት
ከምዘተግበረ ብምሕባር፡ እዚ ብክኢላታት
ዝተዋህበ ስልጠና፡ ንዝጸንሐ ተበግሶ ብስነፍልጠታዊ ኣገባብ ንምድርዑ ሓጋዚ
ምዃኑ ገሊጻ።
ኣብ’ቲ ስልጠና ዝተሳተፉ፡ ካብ
ዝተፈላለያ ኮለጃት ዝመጹ ምስ
ምዃኖም፡ ንዝተዋህበ ትምህርቲ ብግቡእ
ከምዝቐሰምዎ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ኣዜብ፡
“እቲ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ኣድማዒ፡ እቲ

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

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቍ.ስ 201820 (2214)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ

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

ለይ-ኣውት
ሊድያ ስልጣን
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

መንገዲ ግና ነዊሕ’ዩ” ክትብል ኣገንዚባ።
ኣብ መወዳእታ፡ ንሰልጠንቲ ወረቐት
ምስክር ክዕደል እንከሎ፡ ንኣሰልጠንቲ
ድማ ህያባት ተበርኪቱ።
ኣብ’ቲ ናይ ሓሙሽተ መዓልትታት
ስልጠና፡ ካብ ኮለጅ ምሕደራ ዋኒንን
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ዓዲቐይሕ፡
መንፈሳዊ ኮለጅ ደብረሲና ቅድስተ
ስላሴ፡ ቤት-ጽሕፈት መንበረ ፓትሪያርክ፡
ከምኡ’ውን ካብ ማእከል ምርምርን ስነዳን
ዝተዋጽኡ 25 ክኢላታት ተሳቲፎም።

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

ዚጋንግ ብወገኑ፡ እቲ ኣብ ፋይናንስን
ባንክን ዘተኰረ ስልጠና፡ ኣካል ናይ’ቲ
መንግስቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና
ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ ኤርትራ ከካይዶም
ዝወጠኖም 10 ስልጠናታት ምዃኑ
ገሊጹ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ መደብ፡ ሰልጠንቲ
ካብ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ
ሓጎስ ገብረሂወትን ኣምባሳደር ያንግ
ዚጋንግን ወረቐት ምስክር ተዓዲሎም።

ነበርቲ ማራት፡
ሕጽረት ዝስተ ማይ
ፍታሕ ክናደየሉ
ሓቲቶም
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ማራት - ንኡስ ዞባ
ገለብ፡ ንዘለዎም ሕጽረት ዝስተ ማይ መሰረታዊ
ፍታሕ ዝገብር ዘመናዊ ፕሮጀክት ክዋደደሎም፡
ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ
ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ሓቲቶም።
ንሳቶም፡ ምስ ምጥርናፍ ዓድታት እተን
ከገልግልኦም ዝጸንሓ ዒላታት ውሕስነት
ከምዝሰኣኑለን ብምጥቃስ፡ መንግስቲ ነቲ ጸገም
ተገንዚቡ ፍታሕ ከናድየሎም ተማሕጺኖም።
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ፡ ነቲ
ጸገም ንምፍታሕ ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኰሰ
እማመ ክቕርብ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ገለብ ኣቶ የማነ
መብራህቱ ብወገኑ፡ ኣብ ከባቢታት ቁሩሕ፡
ቤልታን ማራትን ፋሕ ኢሉ ክነብር ዝጸንሐ
ህዝቢ ኣብ መሃዳ፡ ቤልታን ማራትን ይጥርነፍ
ስለዘሎ፡ ተጀሚሮም ዘይተዛዘሙ ፕሮጀክታት
ማይ ንምዝዛም ይስራሓሉ ከምዘሎ፣ ከምኡ’ውን
ካብ ጸብር ንዝተጠርነፈ ህዝቢ እተገልግል ቤትምህርቲ መስርሕ ህንጸታ ከምተዛዘመ ኣብሪሁ።
ኣኼበኛታት ብወገኖም፡ ጽርግያ ገለብ - ሽዕብ
ቈላሕታ ክወሃቦ፡ ዝትግበሩ ፕሮጀክታት ጽጹይ
መጽናዕቲ ክግበረሎም፡ መባእታ ቤት-ትምህርቲ
ማራት ናብ ማእከላይ ደረጃ ክትሰጋገር ዝብሉን
ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

መንደፈራ - ንኣሰራርሓ ስታትስቲክስ
ዘብርህ ስልጠና ተዋሂቡ
ኣብ መንደፈራ፡ ንኣመሓደርቲ ከባቢ፡
ኣነባበርቲ ዓዲ፡ መራሕቲ ጉጅለታትን
መራሕቲ ሃይማኖትን፡ ኣብ ህሉው
ኣሰራርሓ ስታትስቲክስ ዘተኰረ ስልጠና፡
ብ29 ነሓሰ ተዋሂቡ።
ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ስልጠና፡
ሓላፊ ክፍሊ ስታስቲክስን ጂኦግራፊካዊ
ካርታን ስርዓተ-ሓበሬታን ዞባ ደቡብ ኣቶ
ፍጹም ገብረእግዚኣብሄር፡ዕላማ’ቲ ስልጠና፡
ንዝርአ ጉድለት ሓበሬታ ብሓፈሻ፡ኣብ
ኣቀራርባ ስታትስቲካዊ ሓበሬታ ዘሎ
ሃጓፍ ድማ ብፍላይ ንምእራምን ምስ
ዘመናዊ ኣሰራርሓ ንምስጉምን ምዃኑ
ሓቢሩ።
ዘለዉና ጸጋታት ብብዝሕን ዓይነትን፡
ከምኡ’ውን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታታት
በብግዜኡ ብግቡእ ክስነዱን ምሕዳስ

ዘድልዮም ክሕደሱን ስለዝግባእ፡
ተሳተፍቲ ኣበርክቶኦም ከዕዘዙ ተላብዩ።
ሓቀኛን ጽፉፍን ሓበሬታ፡ ኣብ
ምሕንጻጽ መደባት መንግስቲ ወሳኒ
ተራ ስለዘለዎ ብዕትብነት ክስራሓሉ
ዘተሓሳሰበ ኣካያዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ
መንደፈራ ኣቶ ተስፋይ ጸጋይ ብወገኑ፡
ኣመሓደርቲ ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን
ብትካላት መንግስቲ ንዝሕተትዎ
ስታስቲካዊ ሓበሬታ ንምምላስ፡ ኣቐዲሞም
ተዳልዮምሉ ክጸንሑ ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ ድማ፡ እቲ ስራሕ ምስ
ምቅይያር ኣመሓደርቲ ከባቢታትን
ኣነባበርቲ ዓድን ሓላፍ ዘላፍ ንኸይከውን፡
ንሓደስቲ ዝምረጹ ቅድሚ ስራሕ
ምጅማሮም ተመሳሳሊ ስልጠና ክዋሃቦም
ተላብዮም።
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መበል 29 ዓመት ቁ.2

‘ኣይከሰክን’የ ኣደይ መዓረይ - ኣለኹ ጥራይ በልኒ …’
ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com
ዘርኣይ ብርሃነ
ወኪል ኣገ/ዜና - ዞባ ደቡብ
ምስ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ
ኣሌክሳንደር፡ ናይ ገጽ ሌላ’ኳ እንተሃለወና፡
ብዕምቈት ክፈልጦ ዝኸኣልኩ ግን
ንኽልቴና ዝፈልጥ ሰብ ምስ ኣላለየና’ዩ።
ኣሌክሳንደር ትሑት ጠባይ ዝውንንን
ምስ ኵሉ ሰብ ሕዉስን መንእሰይ’ዩ።
ምስ’ቲ ጸይሩዎ ዘሎ ማሕበራዊ ሽግር
እንክተነጻጽሮ ግና፡ ክንድኡ ዝኣክል ጸገም
ዘለዎ ኣየምስሎን።
ሽግር ኣሌክሳንደር ብቐንዱ ዝኽትምና’ኳ
እንተዀነ፡ ዝኽትምናኡ ግን ፍሉይነት
ኣለዎ። ናይ ኣሌክሳንደር ዝኽትምና

ኣሌክሳንደር ኣብ ህጻንነቱ
ከምቶም ወለዶም ብሕማም ኰነ ብሓደጋ
ዝተፈለዩዎም እሞ ምስ ናይ ቀረባ
ቤተሰቦምን ኣዝማዶምን ተጸጊዖም ዝዓብዩን
ዝናበዩን ሰባት ኣይኰነን። ኣሌክሳንደር ሞት
ኰነ ህላወ ወለዱ ዘይፈልጥ ኣብዛ ዓለም
ብስጋ ዘመደይን መቕርበይን ኣለኒ ዝብሎ
ቤተሰብ ዘይረኸበ፡ ብሓልዮትን ናብዮትን
መንግስቲ ካብ ህጻንነቱ ጀሚሩ ዝዓበየ
ዜጋ እዩ። እቶም ቤተሰበይን ኣዝማደይን
ዝብሎም፡ መሳርሕቱን ኣዕሩኽቱን’ዮም።
ልዕሊ ዅሉ ከኣ፡ እቶም ሽግሩ ተረዲኦም
ዝቐርቡዎን ዘተባብዑዎን።
‘እታ ዕለት’ ይብል ኣሌክሳንደር (ሰነዳት
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን
ተወኪሱ ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት’ዩ)
ዓርቢ ዕለት 09/05/1997 እያ ነይራ።
ናይ ኣስታት ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለዎ
ናጽላ ህጻን፡ ኣብ ኣስመራ ቤት መኻእ
- ፍሉይ ቦታ ጥቓ መቓብር ብጨርቂ
ተሸፊኑ ተረኺቡ ዝብል ሓበሬታ ናብ
ፖሊስ ዞባ ማእከል በጺሑ። ፖሊስ ዞባ
ማእከል ንዝበጸሖም ሓበሬታ ምርኩስ
ብምግባር፡ ነቲ ንበይኑ ኣብ ጥቓ መቓብር
ቤት መኻእ ውርሕሪሕ ክብል ዝጸንሖም
ናጽላ ኣልዒሎም ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና
ኣረኪቦሞ። ሚኒስትሪ ጥዕና ብወገኖም፡
ዘድሊ ሕክምናዊ መርመራታትን ክንክንን
ብምግባር፡ ናብቲ ክዓብየሉን ክእለየሉን
ዝኽእል ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ
ድሕነትን ዝመሓደር መእለዪ ዘኽታማት
(group home) ኣረኪቦሞ።
ኣብ ናይ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ዕድመኡ
እንከሎ፡ ጌና ሕቚፎ ወላዲቱ ብግቡእ
ከስተማቐረ ንዓለም ብሽግር ዝተላለያ
ኣሌክሳንደር፡ ብሓልዮትን ናብዮትን
መንግስቲ ኵሉ ዘድልዮ ነገራዊ ትሕዝቶ
እናተማልኣሉ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ
ዘኽታማት፡ ሓወይ ሓፍተይ እናበለ
መጀመርያ ኣብ ኣስመራ፡ ቀጺሉ’ውን

ኣብ ኣፍዓበት ድሕሪ ምዕኳኹ ትምህርቲ
ዝጅምረሉ ዕድመ ኣኸለ። ትምህርቲ
መዋእለ ህጻናትን ቀዳማይ ክፍሊን ድማ
ኣብ ኣፍዓበት ተማህረ።
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን
ኣብ ከተማ ድባርዋ ዘኽታማት ህጻናት
ዝእለዩሉ ሓድሽ ‘ግሩፕ ሆም’ ብምኽፋቱ፡
ኣሌክሳንደር ምስ ብጾቱ ካብ ኣፍዓበት
ናብ ድባርዋ’ዩ መጺኡ። ኣብ ድባርዋ
ድማ ካብ 2ይ ክፍሊ ጀሚሩ ክሳብ 11
ክፍሊ ትምህርቱ ብግቡእ ብምዝዛም፡ ናይ
12 ክፍሊ ትምህርቱ ንምቕጻልን ሃገራዊ
ግቡኡ ንምፍጻምን ኣብ መበል 29 ዙርያ
ንሳዋ ወሪዱ።
ኣብ መልቀቒ ፈተና ካልኣይ ደረጃ
(ማትሪክ) ናብ ኮለጃት ዘእቱ ነጥቢ
ዘይረኸበ ኣሌክሳንደር፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ድባርዋ ምምሕዳር ከባቢ 03 ተመዲቡ፡ ሃገራዊ
ግቡኡ ኣብ ምፍጻም ይርከብ ኣሎ።
ንዝሓለፈ 22 ዓመታት ዕድመኡ ሳላ
ናብዮትን ኣልያን መንግስቲ በቲ ሓደ
ወገን፡ ሳላ ‘ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና’ ዝብል
ሞራል ተቐማጦ ከተማ ድባርዋ ድማ
በቲ ካልእ፡ ጽቡቕ ከም ዝሓለፎ ዝገልጽ
መንእሰይ ኣሌክሳንደር፡ ህላውነትን
መበቈላውነትን ስድራኡ ዘይምፍላጡ
ግን፡ እቲ ወትሩ ቅሳነት ዝኸልኦ ጕዳይ
ምዃኑ ይገልጽ።
መንእሰይ ኣሌክሳንደር ምስ ዝሓለፎ
ሂወት ዝኽትምናን ምስ ህሉው ኩነታቱን
ኣዛሚዱ ናብታ ናብዚ ዓለም ዘምጻኣቶ
ዘይፈልጣ ወለዳቱ መልእኽቲ ኣለዎ።
ከምዚ ድማ ይብል፦
“ኦ ክብርቲ ወላዲተይ፡ ምናልባት
ንዓይ ኣብ ቤት መኻእ ከባቢ መቓብር
ብጨርቂ ሸፊንኪ ገዲፍክኒ ክትከዲ
እንከለኺ፡ ሂወት ብኩልንትናኣ መጻብቦ
ኰይናትኪ፣ እቲ ምሳኺ ኰይኑ ንዓይ
ዝወለደ ኣቦይ’ውን ክሒዱኪ፣ ስድራኺ
ድማ ‘ፎእ’ ኢሎም ስለ ዝሰጐጕኺ ወይ
ከኣ ካልእ ከቢድ ሽግር ስለ ዘጋጠመኪ
ክትኰኒ ትኽእሊ ኢኺ፡ ነቲ ከቢድ
ስጕምቲ ወሲድክዮ። ነዚ ምስ ውሽጥኺ
እናተባኣስኪ ከምዝወሰድክዮ፡ ክንዲ ሰብ
ስለ ዝኣኸልኩ ክርድኦ ኣይጽግመንን’ዩ።
ካልእስ ይትረፍ፡ እታ ብጨርቂ ጠቕሊልካ
ኣብ ሓደ ስፍራ ምቕማጥኪ’ውን፡ መግለጺ
ሓልዮትኪ ምዃና’የ ዝርዳእ። ስለዚ፡ ኣነ
ኵሉ`ቲ ሽግረይ ሳላ ናብዮት መንግስትን
ፍቕሪ እግዚኣብሄርን ሰጊረዮስ ክንዲ ሰብ
ኰይነ ስለዘለኹ፡ ንዓኺ ክደሊ ተበጊሰ
ኣለኹ። ስለዚ፡ ብሂወት እንተደኣ ሃሊኺ
ምናልባት’ውን ኵነታተይ ትከታተልኒ
እንተኔርኪ፡ ንስኺ ሕልናኺ ክዓርፍ
ኣነ’ውን ካብ’ቲ ዘዕብየንን ምሳይ ዘሎን
ሂወት ዝኽትምና መታን ክናገፍ፡ ኣለኹ
ክትብልኒ ብሃንቀውታ እጽበ ኣለኹ፡”
ይብል።
መንእሰይ ኣሌክሳንደር ወሲኹ፡ በቲ
ብወላዲቱ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ
ገበን ይኹን ቅሳነት ናይ ሕልና ዝኸልእ
ተግባር፡ ሎሚ ዓብዩ ክንዲ ሰብ ኰይኑስ
ንዅሉ ዘጋጠሞ ጸገማትን ሽግርን
ብዝግባእ ክርዳእ ዝኽእለሉ ደረጃ በጺሑ
ብምህላዉ፡ ኣብ ልቡ ቅንጣብ ቂምታ

ከምዘይብሉ ይሕብር። ነታ ንትሽዓተ
ወርሒ ኣብ ከብዳ ጸይራ ንኣስታት
ወርሒ’ውን ዘትጥበወቶ ወላዲቱ ይኹን
ነቲ ዝወለዶ ኣቦኡ፡ ብንጹህ ሕልና፡
በደሎም ከምዘይሕዘሎምን፡ ብሓድሽ
መንፈስ ምስ ወለዱ ክነብር ከምዝብህግን
ድማ ይገልጽ።
መንእሰይ ኣሌክሳንደር፡ ሓቅነት ናይ’ዚ
ክብ ኢሉ ጠቒሱዎ ዘሎ ሓሳባት፡ ካብ
ቃላቱን ካብ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣቃውማኡን
ክትርድኦ ዘጸግም ኣይኰነን። እዚ፡ ሕብሩ
ቀይሕ፡ ቁመቱ ድማ ሕጽር ዝበለ መንእሰይ፡
ኣብ ኣዘራርባኡ ሕንቕንቕ ዝስማዕ’ኳ
እንተዀነ፡ ኣብ ውሽጡ ቂምታ ስለዘለዎ
ዘይኰነስ፡ ነቶም ናብ’ዛ ዓለም ዘምጽኡዎ
ወለዱ (ብፍላይ ድማ ወላዲቱ) ክርኢ
ብዘለዎ ክቱር ውሽጣዊ ፍቕርን ስምዒት
ናፍቖትን ዝተበገሰ ምዃኑ ኣይትስሕቶን።
ነዛ ኣብ ሕቕፎ ኣደኡን ኣቦኡን ክማሙቕ
ዘይፈቐደትሉ ዓለም፡ ምረትን ስቅያትን
ዝመልኣ ምዃና ብዝግባእ ስለዝተረድኣ
ከኣ፡ ከም ናይ ሎሚ መንእሰያት

ኣለክሳንደር - ኣብ ዕድመ
ተመሃራይ መባእታ
ከይሓንቀቐን ከይንኣሰን፡ ናብ’ቲ ቅድሚኡ
ዘሎ ክበጽሖ ዝሓለኖ ሕልሚ ሂወቱ
ጠሚቱ ኣብ ምጕዓዝ ይርከብ። ኣብ’ቲ
ዝሰርሓሉ ዘሎ ምምሕዳራዊ ጕዳያት
ንኡስ ዞባ ድባርዋ - ምምሕዳር ከባቢ
03፡ ብትግሃትን ተወፋይነት ስለ ዘገልግል
ከኣ፡ ብሓለፍቱን መሳርሕቱን ከምኡ’ውን
ብተገልገልቲ፡ ናእዳን ኣድናቖትን ከትርፍ
ኣይተጸገመን ዘሎ።
ንመንእሰይ ኣሌክሳንደር ገተጢሙዎ
ዘሎ ጸገም ሓድሽ ተርእዮ ክኸውን
ኣይክእልን’ዩ። ከምቲ ናቱ ዘጋጠሞም
ዜጋታት ኣለዉ። እዚኣቶም ድማ፡ ሳላ
ሓልዮትን ክንክንን ሚኒስትሪ ዕዮን
ማሕበራዊ ድሕነትን፡ ጸገማቶምን
ሽግራቶምን ሰጊሮም ኣብ ዝብጻሕ ይበጽሑ
ኣለዉ። እንተዀነ፡ እቲ፡ “መን’ያ ኣደይ?
መን’ዩ ኣቦይ? ካበይ መጺአ? ብኸመይ
መጺአ? ቤተሰበይ በዓል መን’ዮም…”
ዝብል ሕቶ መንነት፡ ምስ ዓበዩ’ውን መልሲ
ክረኽቡሉ ሂወት ባዕላ ስለ እትድርኾም፡
ምስ ወለዶም ክራኸቡ ጻዕሪ ናይ ኵሉ ዜጋ
ኣገዳስን መሰረታዊን ይኸውን። ካብ’ቲ
ዘለዎም ናይ ሕልና ቅሳነት ዝኸልእ ሽግር
ወጺኦም ኣብ’ቲ ዝድለ ዓወት ክበጽሑ
ከኣ፡ ተራን ኣበርክቶን ሕብረተሰብ
ብቐዳምነት ዝስራዕ’ዩ። መንእሰይ
ኣሌክሳንደር’ውን፡ ዘለዎ ማሕበራዊ ሕቶ
ንኽምልስ፡ ናታትኩም ሓገዝን ደገፍን
ይጽበ ኣሎ። ብፍላይ፡ ተቐማጦ ከባቢ ቤት
መኻእ፡ ታሪኹን ኵነታቱን ተረዲእኩም፡
ነቲ ኣብ 1997 ዘጋጠሞ ፍጻመ መዕለቢ
ንኽገብረሉ ክትተሓባበሩዎ ይጽውዕ ኣሎ።
ልዕሊ ዅሉ ድማ፡ ንወላዲቱ….።

ኣደታት ብሕብረተሰብን ብጎረባብትን
ንቑሕ ምክትታል ክንገበረለን ኣገዳሲ’ዩ።
ወዲ 22 ዓመት ኰይኑ ዘሎ መንእሰይ
ኣሌክሳንድር፡ ኣብ’ታ ዝሰርሓላ ዘሎ ከተማ
ድባርዋ፡ ምስ ዓቕሙ ትኸይድ ገዛ ተኻርዩ፡
በተን ዝወሃብኦ 500 ናቕፋ ወርሓዊ
ደሞዙ እናተናበረ፡ ሂወቱ ይመርሕ ኣሎ።
እቲ ዝዓበየ ተስፋኡን ቆላሕታኡን፡ ሕቶኡ
ተመሊሱ ምስ ወላዲቱ ክራኸብ’ኳ
እንተዀነ፡ ንቕድሚት ንኽስጕም ናይ
ኵልና ደገፍን ሞራልን የድልዮ።
ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ-ስራቤት፡
ዝተጣፍኡ ይኹን ደሃይ ዘይብሎም
ዜጋታት ኣብ ምርኻብ፡ ቴለፎን
ብምድዋልን ካልእን ትገብሩዎ ዘለኹም
ምትሕብባር እናመስገንና፡ ብዛዕባ’ዚ
መንእሰይ ኣሌክሳንደር ወላዲቱ ንምርካብ
ኣቕሪቡዎ ዘሎ ታሪኽ ኣፍልጦ ምስ
ዝህልወኩም፡ ብቚጽሪታት ቴለፎን
07295831 ወይ 116266 ደዊልኩም
ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም።

ንዝወለድካዮ ህጻን፡ ኣብ ሓደ ቦታ
ገዲፍካ ምኻድ፡ ፍጹም ዘይቅቡል
ተግባር’ዩ ጥራይ ዘይኰነ፡ ምስ’ቲ ሕልናን
ምስትውዓልን ዘለዎ ወዲ-ሰብ ዘይከይድ
ተግባር ብምዃኑ፡ ብዅሉ ወገን ውጉዝ
ምዃኑ ዘካትዕ ኣይኰነን። እቲ ምንታይ፡
እቶም ሕልና ዘይብሎም እንስሳታት’ውን
እንተዀኑ፡ ነቲ ዝወለዱዎ ዕሸሎም
ክሳብ ዝዓቢ፡ ክሕብሕቡዎን ካብ ጸላኢ
ክከላኸሉሉን’ዮም ዝረኣ’ዩ። እዚ ከኣ፡
ኣብ መንጎ ውሉድን ወላድን ዘሎ ናይ
ተፈጥሮ ግዴታን ፍቕራዊ ምትእስሳርን’ዩ
ዘነጽረልና። እዚ ግን፡ ኣብ’ቲ ካብ ኵሉ
ፍጥረት ኣእምሮን ምስትውዓልን ዘለዎ
ፍጡር ወዲ-ሰብ ክርአ ብፍጹም ኣይግባእን
- ትጽቢት’ውን ኣይግበርን። እዚ እናዀነ
እቲ ሓቂ ግን፡ ብፍላይ ኣደታት፡ ብሰንኪ
ብዙሕ ረቛሒታትን ማሕበራዊ ጸቕጥን፡
ንዝወለድኦም ዕሸላተን ራሕሪሐን ክኸዳ
ይረኣያ’የን። እቲ ዝገደደ ጸገም ድማ፡
“ውላዳ ራሕሪሓ ከይዳ…” መታን
ከይበሃላ፡ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣመት
ናይ’ቲ ዝወለዳኦ ዕሸል ዘይገብራ
ምዃነን’ዩ። ነዚ ተርእዮ’ዚ መግትኢ
ንምግባር ከኣ፡ ብቐንዱ ንቕሓት
ሕብረተሰብ ክሰፍሕ፡ ኣብ ምሕጋዝ
ጽጉማት ኣደታት ድማ ተራ ኵሉ
ዜጋ ክዓቢ ይግባእ።
ኣብ ኤርትራ፡ ሳላ’ቲ ዝተኻየደ
ጎስጓስን ንቕሓትን ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
‘ወሊድካ ምርሕራሕ’ ዳርጋ ከም
ተርእዮ የለን ክበሃል ይከኣል።
እዚ ድማ ዓቢ ማሕበራዊ ዓወትን
ዕብየትን’ዩ። እንተዀነ ኣብ’ተን
ፈለማ ናይ ናጽነት ዓመታት ከም
ተርእዮ ስለዝነበረ፡ ሓያለ ዕሸላት
ግዳይ ክዀኑ ተገዲዶም’ዮም።
መንእሰይ ኣሌክሳንደር’ውን ሓደ
ካብኦም’ዩ። ስለዚ፡ ፍታሕ ናይዚ
ከቢድ ሽግር ብቐንዱ ኣብተን
ወሊደን ዝገደፈኦም ኣደታት
ዝምርኰስ’ኳ እንተዀነ፡ ምርሕራሕ
ዕሸላት ንኸየጋጥም ግን ነተን
ነፍሰ-ጾራት ኰይነን ዝተዓዘብናየን

ኣሌክሳንደር ኣብ’ዚ ሕጂ ግዜ

ሕቶ ሰዱኮ ቁ.12
ኣገባብ ኣጸዋውታ፡ ኣብተን 3 ብ 3 ትርብዒት ንትኹል፡ ንጋድም፡ ንስያፍ
(ዲያጎናል) ካብ 1 ክሳብ 9 ቁጽሪ ሓንሳብ ይጸሓፍ - ዝድገም ቁጽሪ የለን።

ኣብቲ መልሲ ፍልይ ዝበለ ቅርጺ (ፊደል ወይ ቁጽሪ) ክትረኽቡ ኢኹም።
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ኣዳላዊ ሰለሙን ተኽለማርያም (ራጁ)

ሓዳስ

ኤርትራ

ዘበናውን ያታዊን ስፖርት

ጴጥሮስ ተፈሪ

ስፖርት ዝብል ቃል፡ desport ካብ
ዝብል ጥንታዊ ኣዘራርባ ቋንቋ ፈረንሳ
ዝመጸአ ኰይኑ፡ ናይ ትርፊ ግዜ
ማራኺ ናይ ምዝንጋዕ ጸወታ እዩ።
ሎሚ ግና፡ ብሓያሎ ቋንቋታት ዓለም
ተራዒሙ ዓለማዊ ቃል ብምዃን፡
ንሓያሎ ዓይነታት ጸወታ ብምውካል
ነጊሱ ኣሎ።

መዓስ እዚ ጥራይ - እቲ ተግባሩ
ንባዕሉ፡ ሎሚ ኣብ ብዓለማ ጋሻ ነገር
ኣይኰነን። ስፖርት ዘይተዘውትር ሃገር
የላን። ኣብ ብዙሓት ሃገራት፡ ኣጀማምራ
ስፖርት ውራያትን በዓላትን ንምዕጃብ
ኢልካ ዝፈለመ ምዃኑ፡ ጽሑፋት
ይነግሩ እዮም - ኢንሳይክሎፐዲያ።
ሻቡ፡ መስተንክር ዝዀነ ምርኢት ከም
ዝነበሮ ድማ እዩ ዝግለጽ። ምኽንያቱ፡
እቲ ግጥም ክሳብ - ምስቶም ጨካናት
እንስሳታትን ኣራዊትን እዩ ዝካየድ
ነይሩ። ከተማታት ድማ፡ ንዓኣተን
ዝውክሉ ጀጋኑ - ናብ’ቲ ግጥም
ዝካየደሉ ቦታ ይልእካ ነበራ። መጠኑ
ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ፡ ይፈስሰሉ ምንባሩ
እውን ይጥቀስ።
እዚ ስለዝዀነ፡ ከም’ቲ ንሓያሎ
ሰባት ዝመስለና - ስፖርት ናይ’ዚ
ቀረባ ዘመናት ዘይኰነ፡ ካብ ጥንቲ
ዝጸንሐ ናይ ቀዳሞት ወለዶታት
መዘናግዒ እዩ።
ሎሚ እውን እንተኾነ፡ ብዙሕ ሰብ
ኣሎ - ስፖርት ንዝብል ቃል፡ ነቲ
በዘልማድ ወይ በቲ ከም ልሙድ
ንግጥማት ጥራይ ዝምልከት፡ ብዙሕ
ደጋፊ ዘለዎ፡ ከም ናይ ዋዕዋዕን
ሆይሆይታን ጸወታ ገይሩ እዩ
ዝወስዶ። ስፖርት ግን፡ ኣብኡ ጥራይ
ዝተወሰነ ኣይኮነን - ስፖርት ስራሕ
እዩ። ኣብ ዕዮ ድማ ተራኡ ይጻወት።
ኪኖ እቶም ኣብኡ ብኣካልን ብግብርን
ዝሳተፉ፡ ኣብ ምሕደራኡ ንዝዋስኡ
ብዙሓት ሰባት ምንጪ ስራሕ
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ይፈጥር። ስፖርት እንዱስትሪ እዩ፣
ብመልክዕ ቱሪዝም ንሃገር ገዚፍ ኣታዊ
ከምጽእ ይኽእል። ከም ሓደ ዓቢ
ትካል ድማ፡ ዕብይ ዝበለ ወጻኢታት
ይሓትት።
ስፖርት ዕዳጋ እውን እዩ። ዋላ እኳ
ከም ካልኦት ሃለኽቲ፡ ሓያሎ ኣህለኽቲ
እንተዘይብሉ፡ ኣብ ምሻጥ ምልዋጥ
ግና፡ ተራኡ ቀሊል
ኣይኮነን። ብሓፈሻኡ፡
ንሃገር ኰነ ንትካል
ወይ ነቲ ውልቀሰብ፡ ብዙሕ ገንዘብ
የግሕጥ እዩ።
እንታይ እንታይ
ንዘማልኡ ኢናኸ ዓይነታት ስፖርት
እዮም እንብሎም?
ስ ና ይ ደ ር ን
ስፐረታይዘርን
ዝተባህሉ ክኢላታት፡
ኣብ 1989 ንስፖርት፡ “ናይ ደቂሰብ ውድድራዊ
መልክዕ ዘለዎ ኣካላዊ
ንጥፈታት ኰይኑ፡
ትካላዊ ሕጊታት
ዝሓዘ እዩ” ብምባል
ክትንትኑዎ እንከለዉ፡
ቫንደር
ዝዋግ
ዝተባህለ ድማ - ኣብ 1988፡ ስፖርት
ውድድር ዘለዎ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ምዃኑ ድሕሪ ምምልካት፡ ብፍሉይ
ዕጥቂን መሳለጥያን ዝዝውተር፡ ኣብ
ውሱን ዓቐን ግዜን ቦታን ዝካየድ፡
ሰብኣዊ ንጥፈት እዩ” ይውስኽ።
ካልኦት እውን፡ “ስፖርት ናይ
ጸወታ መልክዕ ዘለዎ፣ ባእታታት
ውድድር ዘማልአ፣ ኣብ ኣካላዊን
ኣእምሮኣዊን ጥበብ ወይ ብልሓት
ዝተመስረተ፣ ክእለትን ስትራተጂን
ዝሓቘፈ፣ ትጽቢት ዘይተገብረሉ
ጽቡቕ ነገር ከስዕብ ዝኽእል እዩ”
ዝብሉ እዮም። ስፖርት፡ ኣብ ብቕዓት
ዝኣምን ኣዘናጋዒ ወይ ኣዛናዪ ክኸውን
ከምዘለዎ ድማ የስምሩሉ። እዚ ክበሃል
እንከሎ፡ ስፖርት - ጉይያን ሳዕስዒትን
እውን ኣብ ውሽጡ ክምደቡ ይኽእሉ
እዮም። እቲ ንጥዕና ኢልካ እትገብሮ
ምንቅስቓስ እውን፡ ኣካሉ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ምዝውታሩ እውን ጠቓሚ
እዩ። ብሓፈሻ ስፖርት፡ ንሓያሎ
ዘሳትፍ ማሕበራዊ ንጥፈት እዩ።
ማሕበራዊ ትካል እውን እዩ። ኣብ
ስፖርት ተነጺልካ ዝዕየ የለን።
ሃገራት ሕብረተ-ሰበን ጠርኒፈን
ብዕቱብ እየን ዝዓያሉ። ኣብ ክንዲ
ኣብ’ቲ ዓለማዊ መልክዕ ዝሓዘ ጥራይ
ዝነጥፋ ድማ፡ ነቲ ዝጸንሐ ባህላዊ
ጸወታታተን ስውያታት ብምግባር፡
ሕጊታት
ኣውጺአንን
ቅርጺ
ኣትሒዘንን፡ ናቱ ውድድር ብምድላው
ይሰርሓሉ። ኣካል መስሕብ ቱሪዝም

ከኣ ይኸውን። ቱሪዝም ድማ፡
ንከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኣዒንቱ ከዲኑ
ኣይሓልፎምን። እኳ ደኣ ይጐዪዮም።
ኣባና እውን፡ ሃብታም ሕብረ-ብሄራት
እንውንን ሃገር ከም ምዃንና መጠን፡
መበቆላውያን ሕብረ ጸወታታት
ኣለዉና። ብሄራትና፡ ነናተን ዝወዳደሩ
ዓይነት ጸወታታት ኣለዉወን።
ስፖርት፡ ሰለስተ ነገር ይጠልብ።
ስፖርተኛ
ምፍራይ፡
ትግባረ፡
ምውዕዋዕ። እዚ እንተደኣ ተሰሪሑሉ፡
ዝዀነ ዓይነት ስፖርት ክትንስእ
ይኽእል እዩ። ባህላውያን ጸወታታት
ሃገርና ድማ፡ ንክትንስኡ ዘይኰነ ተንሲኦም እውን ነይሮም እዮም።
ህዝቢ ናቱ ክድርቢ ስለዘይደሊ፡
ብዘገምታ እናተረሰዑ ዝመጹ ኣብ
ዝምለሱሉ ኣጋጣሚታት፡ ብዓቢ
ተገዳስነት እዩ ዝዕዘቦም። ኣብ እዋን
እቲ ዝተራእዩሉ፡ ገለ ገለ ጸወታታት
- ኪኖ ዞባዊ ወይ ናይ ሓደ ብሄር
ምዃኖም፡ ሃገራዊ መልክዕ ሒዞም ኣብ
ኩሉ ዞባታት ተፈታውነት ኣሕዲሮም
ነይሮም። ምዕባለ ከኣ፡ ከምኡ እናበለ
እዩ ዝብርኽ። ምስ ዝቕጽል ድማ፡
ኣህጉራዊ መልክዕ እውን ክለብስ
ይኽእል።
ገለ ጸወታታት፡ ከም ኣብ ቅልስ
ዝምደቡ ናጻ ቅልስን ሕንቆን፣
ንዓኣቶም ዝመስሉ ኣብ ዓለማዊ
መድረኽ ንርኢ ኢና። እዚኣቶም
ስለዝተሰርሓሎም እምበር ክፍጠሩ
ከለዉ ብኸም’ዚ ሕጂ ዝዝውተሩዎ
ዝተወለዱ ኣይኮኑን። እዚ ስለዝዀነ፡
ንሕና እውን ናብኡ ገጽና ኢና
ክንጥምት ዘሎና። ሻኲ መሰል ጸወታ
እውን ኣሎ፣ ንሻኲ ሃገርና ምስኡ
ብምምስሳል ምስ እንርእዮ፡ ክሰርሕ
ዘይክእል ኣይኰነን። ነዚ ናትና
ዝመስል ቃርሳ እውን ዝዝውተር
ኣሎ። እቲ ከም ቢብ ዝኣመሰለ ጸወታ፡
ኣመና ተፈታውነት ዘለዎ እዩ። ፍትለ፡
ሓደ ካብ’ቶም ኣብ እዋን ፈስቲቫል፣
ብባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየደሉ
ዝነበረ እዋንን ሃማመተአ ኣብ ሳዋ
ዝመደበሉን እምበለ-መጠን ስሓብነት
ነይሩዎ። ሓንዳይ፣ ስሉስን ርቡዕን
እውን ከምኡ። ተወሰጥ ንባዕሉ
እንተደኣ ኣዕቢናዮ ክቕጽል ዝኽእል
እዩ።
እዚ ዘበለኒ፡ ኣብ’ቲ ግዜ ጸወታታት
ዝካየደሉ ዝነበረ፣ ብቐረባ እከታተሎ
ስለዝነበርኩ ትዕዝብቲ ስለዝነበረኒ እየ።
ኣብ’ቲ እዋን፣ ኣብ ግዜ ጸወታ ዝነበረ
ደጋፊ፡ እቲ ዘርእዮ ዝነበረ ስምዒት ናይ
ዋንነት ስምዒት፣ ብባህሉ ናይ ምሕጓስ
ገጽ ዝነበሮ እዩ። ኣብ ተጻወትቲ ድማ
ከም’ዚ ልዕል ኢለ ዝገለጽኩዎ፣ ነቲ
ጸወታ ናብ ዝለዓለ ከሕኵር ዝኽእል
ጥበባት ከርእዩሉ ጀሚሮም። ናይ
ውድድር መንፈስ ብዘይ ቀላዓለም
ነይሩዎ። ገበጣ ካብ ዘለዋ 6 በኹራ
ሰለስተ ዝተመንዘዐት ስዕርቲ እያ። ኣብ

ሓንቲ በኹራ፣ ሓደ ሓንዳይ እንተደኣ
ኣቐሚጣ ግና ጸወታ ክቕጽል እዩ።
ምኽንያቱ፡ እቲ ሓደ ሓንዳይ እውን
ዋጋ ኣለዎ። ስለ’ዚ ጸወታ ይቕጽል
ካብዚ ብምንቃል፡ እታ ብሳላ ሓደ
ሓዳንይ ንክትቅጽል ዕድል ዝረኸበ፣
ዝተዓወተትሉ እዋን ርኢና። እዚ ገለ
ካብቲ ዝነበረ ኣንጠልጣሊን መሳጢን
ግጥም ውሽጢ ገዛ እዩ።
ኣብ ኣስቲ እውን እንተርኢና፡
ንጭዋዳ ዝምልከት ናይ ቀልጻማት
ጥራይ ዘይኰነ፣ ንርእሲ (ኣተሓሳስባ)
ከይተረፈ ዘሳትፍ ምንባሩ፡ ካብ
ተጻወትቲ ኪኖ ሚዛኖም ከይተረፈ
ንኽዝርሩ እሞ ድማ እታ ኵርዅረ
እግሮም ካብ’ታ ትግባእ ከየውጹኡ
ዝተራእየ ነይሩ። ኣብ ተወሰጥ
ንዝተወርወረት ኩዕሶ ተገማጢልካ
ብምቑላብ፡ ዘሎካ ብልጫ ምርካብ፣
ገለ ካብቲ እዋን ዝምስጥ ዝነበረ
እዩ። ኣብ ፍትለ ድማ ሕልፍ ዝበለ
ሆይሆይታ ነይሩ። እዚ ጸወታ እዚ
ናይ ትሕቲ ደቂ 14 ዓመት እዩ
ነይሩ። ንሰዓትን 20 ደቒቕን ፍትለ
ክትብል ቀሊል ኣይኰነን።
ነቲ ውድድር፡ ነቲ ፈስቲቫል፡ ግርማን
መቐረትን ካብ ዝሃቡ ድማ ሓደ እዚ
ፍትለ እዩ። ፍትለ ርእሰ ምትእምማን
ገይርካ ብኢድ እናተፈኻኸርካ ዝግበር
ከም ምዃኑ፣ ብፍላይ ነቲ ጸወታታት
ብመጉልሒ ድምጺ ገይርካ ይዕጀብ
ስለዝነበረ፣ ወፈያታት ተዓዘብቲን
ዞባታትን የዳምቖ ምስ ምንባሩ፣
ኣመና ደስ ዘብል እዩ። ነቲ ጽባቐስ
እቲ ተጻዋታይ ኣብ ቀጻሊ መስርሕ
እዩ ዝፈጥሮ።
እቲ ንምምዕባሉ ዝግበር ጽገናታት፡
ባዕሉ እቲ ጸወታን ተጻወትትን እዮም
ዝመርሑኻ። ከመይ ዝበለ ቦታ ከተዳሉ
ኣሎካ የርእየካ። እቲ ኣብ መስርሕ
ዝረአ ምጉርራሕ ዞባታት፣ ኣካል
እቲ ጸወታ ንባዕሉ፣ ንመጋጥምትኻ
ሕግታት
ክሳብ
ዘይጠሓስካ፣
ክትጐርሖ ዘኽፍእ ኣይኰነን። ቅዱስ
ጕርሒ ኣብ ስፖርት ኣገዳሲ እዩ።
ከም’ዚ ድማ ኣብ’ዚ ዓውዲ ያታዊ

ስፖርት ብተጻወትቲ ይረአ፣ ንኽስዕሩ
ይጣበቡ። እቲ ጥበብ ድማ ክፋል
ጽባቐ እቲ ጸወታ ይኸውን። እቲ
ዘሎና ጸጋ ግና፣ እዚኣቶም ወይ እዞም
ዝተጠቕሱ ጥራይ ዘይኰኑ፡ ንሕና
ከም ወነንቲ ባሕሪ ምዃንና መጠን
ናይ ገማግም ባሕሪ ኣብ ሑጻታት
ደንከልን ሰምሃርን ዝጽወቱ ጸወታታት
እውን ኣለዉ። እዚኣቶም ድማ
ኣብ’ቲ ካልእ ሸነኽ ካብ ዘሀብትሙና
ምዃኖም እዩ።
ስለ’ዚ፡ ንሕና ብፍላይ ኣብ እዋን
ፈስቲቫላትናን ዓበይቲ በዓላትናን
(ከም ፈንቅል) እዚ ጸወታ እዚ ቀሪብና
ክንዕጅብ ኣገዳሲ ኰይኑ እስመዓኒ።
እቲ ምንታይ፣ እቲ ካብ ካልእ ሃገር
ዝመጽእ በጻሒ ነቲ ካልእ ዓለማዊ
ስፖርት፣ ምናልባት ካብ ናትና
ኣወዳድባ ብዝሓሸ መንገዲ ይፈልጦ
እዩ። እዞም ናትና ግና፡ በኹሪ ዓይኑ
ከም ምዃኖም፣ ሓደሽቲ ነገራት
ስለዝዀኑዎ ዋላ ምስ ጉድለታቶም
ይምስጡዎ እዮም። ስለዚ ምቕራቦም
ኣገደስቲ እዮም እብል።
ንምምዕባሎም ድማ፡ ካብ ቤትትምህርቲ ኣትሒዝና ምጽዓር።
ኣብ ካሪክለም ኣይኣተወን ኢልና
ክንዲ ምሕዳጉ ከነእትዎ ይግባእ።
ብርእይቶይ ልክዕ ከምቲ ብቋንቋ
ኣደ ምምሃር ዘለዎ ኣገዳስነት ገይረ
ስለዝሓስቦም፣ መማህራን ሚኒስትሪ
ትምህርቲ እውን ሓደ ግዜ ብዛዕባ
እዚ ሓጺር ትምህርቲ ወሲዶም
ነይሮም እዮም። ልክዕ እዩ ብኣፍ
ምውርጻጽ ቀሊል እዩ። ክብደት ኣብ
ትግባረ ዝተሳተፈ እዩ ዝፈልጦ።
ጸገም ክህሉ ይኽእል ይኸውን እዩ።
ይኹን እምበር ንሕና ቀዳምነትና
ናትና ክኸውን ድማ ዝስገር ዛዕባ እዩ
ኣይብልን እየ።
ስለ’ዚ፡ ኩሉ ኣካል ብፍላይ ሚኒስትሪ
ቱሪዝም፡ ሚኒስትሪ ትምህርቲን
ሃማመተአን ክደፍኡሉ እንተዝመርጹ።
እቲ ኣብ መደባቱ ዘእትዎም ዝነበረ
ጐስጓስን
ሓበሬታን
ሚኒስትሪ
ምክልኻል እውን ከምኣቶም. . .።
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ማህደር ጀጋኑ
ሺሃብ ኣርኣያ

መኮነን ኪዳነ (ሻባይ)
ራብዓይ ክፋል
ጅግንነት ኣቶ ገብረሃንስ ኣብ ኵሎም ውጉኣት
እናተፈልጠ ክኸይድ ግዜ ኣይወሰደን። ብሓካይምን
ተጋደልትን ፍቱውን ማእከል ዕላልን ጭርቃንን
ኰኑ። ቅሳነት ግን ኣይነበሮምን። “እዛ ሰገነይቲ…!”
ኣብ ኣእምሮኦም እናተመላለሰት ረበሸቶም።
ብዝዀነ መገዲ ሰገነይቲ ጥይት ከይተኰሱላ
ክትሕረር የብላን። እዚ እንተ ዘይኰይኑ ምግዳሎም
ብላሽ ኰይኑ ተራእዮም። ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓዶም
ጅግንነቶም ከመስክሩ ኣለዎም።
“ተምሳል ጦር-ሰራዊት’ያ፡ ሎሚ ደጕዳጕ
ጫማኦም ጽባሕ ግንባሮም!” ዝብላ ናይ መወዳእታ
ቃላት ዓላሚቶም ሳራ ተዘከራኦም። ነቶም ምስ
ስርዓት ደርግ ኣሻርዮም ቈልዓ ሰበይቲ እናበሳበሱ
ንብረት ዝዘምቱ ዝነበሩ ከሓድቲ ወዶገባ ማሪኾም፡
ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓዶም ክሳውዶም ከድንኑዎም
ናይ ወትሩ ሕልሞም’ዩ። እዝግሄር ክገብር፡ ነቲ
ናብዚ ኵሉ ንሂወቶም ምሉእ ዝቐየረ ታሪኽ
ጅግንነት ዘእተዎም፡ ብበትሪ ክላሽን ዝመንዝዑዎ
በጽሒ ወዶገባ’ውን ይረኽቡዎ ይዀኑ። ንውግእ
ሰገነይቲ እምብዛ ሃረፉዎ።
ኵሎም ዝግበሩ ዝነበሩ ምቅርራባት ንሰገነይቲ
ንምጥቃዕ ምዃኖም ግንዙብ’ዩ ዝነበረ። ሓደ
ሳልስቲ ነቶም ኣብቲ ሕክምና ይዅን ኣብቲ
ከባቢ ዝነበሩ ተጋደልቲ ፍልይ ዝበለ ምንቅስቓስ
ኣስተብሃሉሎም። ኣፋውስን መተሓኻኸምን
ዝጠራንፉ፡ ትሒምሒም ዝብሉን ካብ ሕክምና
መመሊቖም ናብ ኣሃዱታቶም ዝኸዱን ውጉኣት፡
ምሸታዊ ራን-ራን ዝብል ጻዕቂ ምንቅስቓስ
ማካይን፡ ኮረሾ ዝስንክታ ኣደታት፡ ቃሬዛ መሳሊ
ሒዞም ንድፋዕ ዝምርሹ መንእሰያትን ኣቦታትን
… ኣንፈቱ ግሙት ነበረ።
“ኣቱም ሰባት ኣነ ጸገም የብለይን። ደጊም ቁስለይ
ሓውያ እያ፡ ስደዱኒ!” ንሓካይም ኣዕገርገሩዎም።
ሓካይም ቁስሎም ስለ ዘይሓወየት ክጸንሑ
ምዃኖም መልሲ ሃቡዎም። ፍታሕ ዝበሉዎ
ሓድሽ ነገር ድማ ሓሰቡ። መሬት ዓይኒ ሕዝ ከብል
ከሎ ዕጥቆም ዓጢቖም፡ ክላሽኖም ተሓንጊጦም
ነጸላ ተጐልበቡ። ክሳብ ካብ ሕክምና ዝርሕቁ
ብጉልቡቦም እናሓንከሱ ኣሳጎሙ። መሬት ምስ
ጸልመተ፡ ኣብ ጽርግያ ወጺኦም ምስቶም ኣብኡ
ማካይን ዝጽበዩ ዝነበሩ ተጋደልቲ ተጸንበሩ። ምስ
ሓንቲ ናይ ባኒ ማኪና ተጻዒኖም ድማ ዓዲቐይሕ
ኣተዉ። ኣብኡ ምስ ዝረኸቡዋ ስንቂ ዝጸዓነት ናይ
ክፍለ-ሰራዊት 70 ማኪና ተሰቒሎም ድግሳ ሓደሩ።
ምሉእ ሩፍታ ተሰምዖም። ኣተሓናኽሳኦምን
ቁስሎምን ብፍቓድ ሓኪም ከም ዘይወጹ ዝሕብር
ነበረ። ተጸሚሞም ካብ ድግሳ ናብ መአዘዚ
ቦታ ክፍለ-ሰራዊት ዝነበረ ማይሓራሳት ደየቡ።
ምስቶም ባዕሎም መሪሖም ዘደየቡዎም እምብዛ
ዝተዓራረኹዎም ኦፕረይተራት ተሓቛቚፎም
ተሰዓዓሙ። ኵሉ ተጋዳላይ ውራይ ምድላዋቱ
ንምግባር ላዕልን ታሕትን ክብል ጸንሖም። ድሮ
መጥቃዕቲ ምንባሩ ግሁድ ነበረ። ንነብሶም ከም
ምርቕቲ ሓሰቡዋ።
“ስለምንታይ ብዘይ ፍቓድ ሓኪም ቁስልኻ
ከየሕወኻ ትመጽእ?” ድሮ ኵነታቶም ተሓቢሩዎ
ዝጸንሐ ፍሊጶስ ድሕሪ ሰላምታ ኣትሪሩ
ሓተቶም።
“ሓውያ እያ ፍሊጶስ! እቶም ሓካይም ከዕርፍ
ደልዮሙኒ እዮም ዛይሰደዱኒ’ምበር ገለ ዛይብላ።
ሻዓ እንድያ ቁስሊ ከልቢ ኰይና!” ኣመኽነዩ።
“እዚ ክኸውን ዘይክእል እዩ። ኣተሓናኽሳኻዶ

ይርእዮ’የለኹን። ናብታ ዝነበርካያ ሕክምና
ክትምለስ ኢኻ!” ዓቲቡ ገንሖም።
“ስማዕ ፊሊጶስ! ንድሕሪት ክምለስ’ሞ
ዛይከውን’ዩ። ብሓልዮት ከምኡ ትብለኒ ምህላውካ
ይርደኣኒ እዩ። ግን ኣጋውላኹም ይርእዮ
እንድየ ዛለኹ። ሰገነይቲ ዓደይ ናጻ ከተውጽኡዋ
እናነቐልኩምሲ ንድሕሪት ክምለስ! በጃኻ
ኣፍቅደለይ። ሰለይ እናበልኩ ሓደ ክልተ ጦርሰራዊት ከውድቕ ይኽእል’የ!” ተኸራኸሩ።
“ከምዚ ኢልካ ከለኻ ኣብ ውግእ ክትኣቱ
ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሕክምና ምምላስካ ይትረፍ
ደሓን፡ ኣብዚኣ ኴንካ ግን ምስ’ዞም ንብረት
ዝሕልዉ ብጾት ክትጸንሕ ኢኻ።” ኵነታቶም
ዘስተብሃለ ፍሊጶስ፡ ብኣፉ እናገንሐ ብውሽጡ
ንጅግንነቶም ኣድነቖ። “ብሓቂ ኤርትራዊ ማለት!
እዚ ክውረስ ዘለዎ ሓቦ እዩ!” በለ ብልቡ።
“ሰገነይቲ ዓደይ ጓይላ እናተተኽለስ፡ ኣብ
ማይሓራሳት ሓላው ስጡሕ ኰይነ ክውዕል!
ንዓ ኣይፋልካን ፍሊጶስ። ኣብ ውግእ ሰገነይቲ
ክቋሻመድ ምስ ነብሰይ መብጽዓ ኣለኒ” ሓውሲ
ለመና ኣቕረቡ።
“ነጊረካ ኣለኹ! ኣብ ሰገነይቲ ዝዋጋእ ሰብ
ኣይሰኣንናን። ኵሎም ከማኻ ውጉኣትና ኣብቲ
ውግእ ኣይክኣትዉን’ዮም። ደሓር ከኣ መን’ዩ
‘ውግእ ሰገነይቲ ናይ መወዳእታ’ዩ’ ዝበለ? ማዕረባ፡
ኣፈልባ፡ ደቀምሓረ፡ ኣስመራ ብዙሕ ውግኣት’ዩ
ዝጽበየና ዘሎ ገብረሃንስ ፍስሓ! ከምዛ ዝተበሃልካያ
ጥራይ ግበር!” ፍሊጶስ ክንዮ’ዚ ክዛረቦም
ግዜ ኣይነበሮን። ዕጥቁን ራድዮኡን ኣልዒሉ
ተመርቀፈ።
ክንዮኣ ምክርኻር ከም ዘይተዋጽእ ተረድኣቶም።
ኣብ ማይ ሓራሳት ኰይኖም ከማዕድዉ ግን
ሕልሚ ኰይኑ ተሰምዖም።
“ዋይ ገብረሃንስ ፍስሓ! ሎምስ ድማ ኣብ
ማእከል ዓድኻ ክትክተር! ዛይከውን! ኣብ ሓርነት
ሰገነይቲ ጥይት እንተ ዘይተኲስካ ኵሉ ብላሽ’ዩ፡”
ምስ ነብሶም ተዛረቡ። እንተ በዚ እንተ በቲ፡ ኢዶም
ክሕውሱ ኣለዎም። ኦፕረይተራቱ ኣኸቲሉ
ብንእሽቶይ ራድዮ እናተራኸበ ዝረሓቖም ፍሊጶስ፡
ናብታ ዝበረኸት ኩጀት ክድይብ ከሎ ብደበንገረ
ጸላም ኣማዕደውዎ። ብጸላም ዕጥቆም ዓጢቖም
ነጸላኦም ጠወዩ። ብራሾኦም ማይ መሊኦም ክላሽኖም
ተሓንጊጦም ነቲ ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጡዎ
ክሳድ ገረይ ቈሪጾም ንድግሳ ኣንቈልቈሉ።
ኣብቲ ቅድሚ ወርሕን ክልተ ቕነን ዝተወግኡሉ
ድፋዓት ድግሳ ክበጽሑ ከለዉ፡ እቶም ካብ
ሕክምና ምስ መለቑ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብኡ
ዓሪዶም ዝገደፉዎም ተጋደልቲ ኣብ ቦታኦም
ኣይጸንሑዎምን። ብሃንደበት ብሸነኽ ሰገነይቲ
ዝጀመረ ሂምታ ቦምባታትን ጠያይቲን መሬት
ኣናወጸ። ሰገጥ ተብሎም ዝነበረት ውግእቲ
የማነይቲ እግሮም ጥዕይቲ ኰይና ተሰምዐቶም።
ነቶም ብጸሊም ጽርግያ ዝጐዩ ዝነበሩ ተጋደልቲ
ከርክቡዎም ጠልፈፍ ጠልፈፍ በሉ።
“ዋይ ኣነ! ከየርከብኩላ ጥራይ ከየቃብጹዋ!”
ናህሮም እናወሰኹ ኣድመጹ።
“ኣብ ዘለኻዮ ደው በል! ኢድካ ንላዕሊ!”
ድግሳ ሕልፍ ምስ በሉ ሃንደበት ካብ ወሰን ናይቲ
ጽርግያ ክላሽን ክዕመርን ቀጢን ተሪር ድምጺ ጓል
ክሰምዑን ሓደ ኰነ። ወዶ ገባ ዝመሰላ ተጋዳሊት
ብነድሪ ኢዶም ሓፍ ከብሉን ብረቶም ከውርዱን
ኣዘዘት።
“ገብሬ ወዲ! ኣንቲ ጓል ከይትህወኺ ብጫይኪ
እየ፡” ቅልጥፍ ኢሎም መልሲ ሃቡ።

ክላሽን ብበትሪ
ብስግራ ኣብ ቀረባኦም ኰይኑ ክከታተሎም
ዝጸንሐ ካልእ ተጋዳላይ፡ “ብጻይና እዩ!” በላ።
ክልተኦም ቀረቡዎም። እታ ኣብ ኩበ ፍሊጶስ
ዝጸሓፈሎም መንቀሳቐሲት ወረቐት ኣርኣዩዎም።
እቶም ተጋደልቲ ላምፓዲና ገይሮም ብምንባብ
መንነቶም ኣረጋጊጾም ገደፉዎም። ናብቲ ድሮ
ጀሚሩ ዝነበረ ውግእ ሰገነይቲ ጕያኦም ቀጸሉ።
ኣብ ሰገነይቲ ዓስኪሮም ዝነበሩ ተጋደልቲ፡ “ሰብ
ሸውዓተ ካራሩ” እናበሉ ዝጨርቁሎም ፍሉያት
ኣሃዱታት ስፓርታኪያድን ኮማንዶን ደርግ፡ እቲ
መጥቃዕቲ ምስ በርትዖም ቀልጢፎም ናብቲ
ብዙርያታት ጐዳጕዲን ፈንጂታትን ዝተሓጽረ፡
ዝተኣማመኑሉ ዕርዲ ፎርቶ ተኣከቡ። ውግእ
ከረረ። ምድንጓይ ናይቲ ውግእ ግን ነቦይ ገብረሃንስ
ዝጽላእ ኣይነበረን። ኲናት ከይተወድአ መታን
ከርክቡ ክደናጐየሎም ተመነዩ። ከም ትምኒቶም
ነታ ብበትሪ ዝማረኹዋ ክላሽን እናዐንበቡ ናብቶም
ናብ ፎርቶ ሰገነይቲ ዝሃጅሙ ዝነበሩ ተጋደልቲ
ተጸንበሩ። ኣብ ሂወቶም ዝምነዩዋ ነገር ብምርካቦም
ልዑል ሓጐስ ተሰምዖም። “ኣጆኻ ጐበዝ!” እናበሉ
ምስቶም ከም ኣናብር ዝውርወሩ ተጋደልቲ ኣብቲ
ኲናት ደበሉ።

“በሎ! ገብረ ኣንታ ከዳዕ! ሕጂዶ ድፍእ ከብለካ!”
ዝብል ተሪር ድምጺን ምዕማር ክላሽንን ብድሕሪ
ኣቦይ ገብረሃንስ ኣቃልሐ። ካብቶም ህዝባዊ ግንባር
ኣብ ደቡብ ምስ ኣጥቅዐ፡ ንስልኳታት ወዶ ገባን
ሚሊሻ ስርናይን ክከታተሉ ዝዓጠቑ፡ ‘ክሳድ ሓዝ!’
ዝበሃሉ ሕጹባት መዓንጣ ደቂ’ቲ ከባቢ’ዩ። ክልተኦም
ዕጡቓት ሻዕብያ ብየማነ-ጸጋሙ ሻምብቆ ብረቶም
ተኺሎም “ገብረ ተደበር!” በሉዎ። ብደዉ ሕስረቱ
ዝረኣየ ሚሊሻ ስርናይ፡ ኣእዳዉ ሓፍ ኣቢሉ፡ ኣብ
ቅድሚ ደቂ ዓዱ ብኽልተአን ኣብራኹ ኣብቲ
ሑጻዊ ሓመድ ሰገነይቲ ተንበርከኸ።
“እዝግዮ! መሓሩዎ በጃኹም!” በብዅርናዑ
ዝተዋህለለ ህዝቢ ብሓደ ድምጺ ለመኖም።
“ገብረ ሰነፍ! ሕጂዶ ይሓይሽ ኣንታ ቀሓር!
ዘይወግሕ መሲሉካ ፍንጭራዕ ትብል ኔርካ!”
ገሊኦም ካብቲ እኩብ ህዝቢ ነቲ ሚሊሻ ስርናይ
ጸርፊ ኣዝነቡሉ።
“ዘይወግሕ መሲሉካ ነይሩ ገብረ ከሓዲ!” ሓንቲ
ሰበይቲ ካብቶም እኩባት ‘ጡፍ’ በለትሉ።
ኣቦይ ገብረሃንስ ነቲ ደልዳላ ክሳድ ሓዝ ብጻዮም
ብረቱ ካብ እዝኒ’ቲ ኣብ ትሕቲ ምርኮኦም ዝኣተወ
ሚሊሻ ስርናይ ክኣልዮ ምልክት ገበሩሉ። ክልተኦም

ጥምጥም ውግእ ፎርቶ መዛዘሚ ግጥም ምሕራር
ሰገነይቲ’ዩ ነይሩ። ነቶም ንማዕረባ ገጾም ዝሃድሙ
ዝነበሩ ወተሃደራት ጸላኢ ክሳብ ዓቕሚ ተዅሲ
ክላሽን ዘፍቅዶ ርሕቀት ተሳሃሉዎም። ናይ ልቦም
ብምግባሮም ጸባ ሰተዩ። ደጊም ሞት ከም ኣዳም!
ድሕሪ ምዝዛም ህጁም ፎርቶ፡ ምቕራም ኣብ
ከተማን ጐዳጕዲን ዝተሓብኡ ወተሃደራት፡ ወዶ
ገባን ሚሊሻ ስርናይን’ዩ ቀጺሉ። ኣቦይ ገብረሃንስ
‘ወዶ ገባን ሚሊሻ ስርናይን ይኣትዉወን’ዮም’
ናብ ዝተባህላ እንዳ ስዋታት ጐየዩ። ገብረ ዝበሃል
ጽጋባ ሚሊሻ ስርናይ ጐፍ በሎም። ገመል ዓዶም
ዘሚቱ፡ ገንዘብ ንጹሃት መንዚዑ፡ ንዕኦም’ውን
ማዕረ ብሂወት ዘፈራርሖም ሰብ’ዩ። ጸሓይ ናይቲ
ዝኣመኖ ስርዓት ምስ ዓረበት፡ ብረቱ ደርብዩ ነጸላኡ
ተወንዚፉ ኣብ እንዳ ስዋ ብምእታው ተመሳሲሉ’ዩ
ተሓቢኡ።
“ውጻእ ኣንታ ከሓዲ!” በሉዎ ብነድሪ።
ሚሊሻ ስርናይ ኣብራኹ ራዕራዕ ኢሉዎ
ተመሻኸነ። ብበትሪ ክላሽን ዝማረኹ ጅግና
ምዃኖም ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ወረኦም’ዩ። “ኣኸለ!
ገብረሃንስ ፍስሓ ደኣ ኣበይ ክምሕረኒ!” መዓልቱ
ከም ዝተወድአት ንነብሱ ቀበጻ።
“በጃኻ መሓሮ ገብረሃንስ ሓወይ! ስረኡ ዝፈትሐ
ጃለ እንዳኣሉ” ኵሎም ሰተይቲ ስዋን ኣብቲ ከባቢ
ዝነበሩ ሰባትን ለመኑዎም።
“ተፈለ ኣንታ መንቀላወጢ!” ብረቶም ናብ
ግንባሩ ኣቕኒዖም ጨደሩ።
“በጃኻ ገብረሃንስ ሓወይ! ይቕረ በለለይ።
ሕማቕ መዓልቲ’የ ውዒለ” ተመሻኸነ።

ተቐራሪቦም ብትሑት ድምጺ ተረዳድኡ።
“ስምዑ ዓድና! ኣይንቐትሎን ኢና! ውድብ
ህ.ግ. ከም በዓል ገብረን መንግስቶምን ዓማጺት
ኣይኰነትን። ብሕጊ’ያ ትቐጽዕ! እምበር ፍርዲ
ገብረ ዘማቲስ ፍሉጥ’ዩ ነቢሩ።” ብምባል ነቲ ህዝቢ
ገለጹሉ። ከም ትምኒቶም ኣብ ማእከል ዓዶም
ጅግና ተጋዳላይ፡ ማራኻይን ፈራዳይን ምዃኖም
ብሓበን ኣፍልቦም ነፍሑ።
“ኣደ ወሊዳ ትምከን! … ኣየ ጅግንነት! ....
ኣየ ፍትሒ…!” እቲ እኩብ ህዝቢ ብትብዓቶምን
ውሳነኦምን ኣድናቖቱ ገለጸሎም።
“ሕለፍ ኣታ ስኑፍ!” ብምባል ካብቲ ተንበርኪኹሉ
ዝነበረ ክትንስእ ኣዚዞም ምስ ብጻዮም ኰብኲቦሞ
ናብቲ ምሩኻት ዝእከቡሉ ዝነበሩ ቀላሚጦሳት
ወሲዶም፡ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ምሩኻት ወዶ
ገባን ሚሊሻ ስርናይን ጸንበሩዎ።
“ኣየ ጸሓይካ ዓሪባ መሬት ክትጠልመካ ከላ!
ብሓንሳብዶ ሰብ ናብ ወኻርያ ይቕየር’ዩ?” ነቶም
ምሩኻት ወተሃደራት ምስ ረኣዩ ንኻልኣዮም ዝበሉዎ
እዩ። ንእግረ-መገዶም እቲ ኣብ ግራቶም ብበትሪ
ዘቢጦም ክላሽን ዝማረኹዎ ወዶ ገባ ምስቶም
ምሩኻት እንተሃለወ ሓደ ብሓደ ኰለሉዎም።
ኣይነበረን። “ይዋኣዩ ተረሺኑ ይኸውን ወይ ድማ
ብኣ ኣቢሉ ሃጽ ኢሉ ጠፊኡ ይኸውን። ሓዊ
ኣፋ ክላሽን ኣረኪብካዶ ገጽ ሰብ ይርአ ኰይኑ!”
ብልቦም ደንገጹሉ። ነታ ንታሪኾም ዝቐየረት ሸራፍ
ኣፋ ተዓጻፊት ክላሽን ሩሲ ደጊሞም ረኣዩዋ። ምስ
ነብሶምን ብረቶምን ፍሽኽ በሉ።

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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‘ግሊዝ 581’
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ንጌጋ ብጌጋ

ልዋም፡ ኣጋጣሚ ዝጀመረ ሌላና ንኽልቴና ብዘይርደኣና መንገዲ ከም ዝዓበየ ኣይንኽሕዶን ኢና።
ንዝሰደድክለይ ወይ ንዝሰደድኩልኪ ‘መሰጅ’ መልሲ ንምሃብ ኣብ ቀረባ ግዲ ጸኒሕና ከይተፈለጠና
ናብ መዓምቝ ፍቕሪ ክንጥሕል ግዜ
ኣይወሰደልናን። በብወገንና ሰናይ ባህጊ
ዝሓዘለ መንፈስ ስለዘርኣና ድማ፡ ምዉቕ
ፍቕሪ ክንምስርት ኣይተጸገምናን።
ንዝለገስክለይ ፍቕሪ ምሉእ ዕምረይ
ከይረሳዕኩ ከስተማቕሮ ምዃነይ
ክሓብኣልኪ ኣይደልን። ዕምሪ ፍቕሪ
ብምንዋሕን ምሕጻርን ናይ ግዜ ዘይኰነ
ዝልካዕ፡ እንታይ ደኣ? በቲ ኣብ መንጎኻ
ዝነበረ ውህደትን ፍቕርን’ዩ ተዘካርነቱን
ዕምሩን ዝልካዕ። ዝነበረካ ዝምድና ተሪር
እንተነይሩ፡ ዋላ ተፈላለ ካብ ልብኻ
ተሓኺኹ ዝድርበ ኣይኰነን። ብኣንጻሩ፡
ዝነበረካ ፍቕሪ ንይምሰል እንተነይሩ፡ ዋላ
ንዓመታት ብሓንሳብ ንበር፡ ድሕሪ’ታ
ዝተፈላለኻላ ካልኢት ዝዝከር ዝኽሪ ክህሉ ኣይክእልን። ኣነ ግን፡ ብምልኣት ስለዝቐረብኩኺ፡ ንበደልኪ
ዝዝክር ዘይኰነ፡ ንዝሃብክኒ ምቁር ፍቕሪ ዘስተማቕር ልቢ’ዩ ዘለኒ።
ስለምንታይ ነዚ ውዕለት ከም ዝወዓልክዮ ግቡእ መልሲ ስለ ዘይሃብክንን ንኸዘራርበኪ’ውን ፍቓደኛ
ብዘይ ምዃንክን ኣዚኺ ጎዲእክኒ ኢኺ። ‘ሓንቲ መሓዛይ ምስ ካልእ ጓል ብቐጻሊ ክትቀራረብ
ርእያትካ’ያ’ ዝበልክዮ ቃል ብወገነይ ጌጋ ምዃኑን ውዲት ከይከውን’ውን ህድእ ኢልኪ ኣስተውዒልኪ
ዘረባ መሓዛኺ ክትመምዮን ዝሃብኩኺ ምኽሪ፡ ‘መሓዛይ ማዕረ ነብሰይ’የ ዝኣምና’ ዝብል ኣቃጫጭ
ዝተሓወሶ መልሲ ኢኺ ሂብክኒ ኬድኪ።
ዓለም ፍቕርን ጥልመትን ዝረኣየላ መድረኽ ምዃና ዝኽሕድ ኣይኰንኩን። ካባኺ ከምዚ ስለ
ዘይተጸበኹ ግን፡ ንምቕባሉ ልዕሊ ዓንዴል ምርር ኢሉኒ። ሓያል መንፈሰይ ዘይምሕር ሕማም ከም
ዝሓዞ ዝቝቕ ኢሉ ብምህዳም ብስልቻወ ተባሒቱ ንኽትርእዮ ባህ ዘይብል መንፈስ ወኒነ ህይወተይ
ጽልእ ኣቢለያ ኣለኹ። ኣዒንትኺ ቆላሕትአን ናባይ እንተ ዘይመሊሰን ህይወት ብድሕሬኺ ዝኽእሎ
ኣይኰንኩን።
ምዉቕ ፍቕርና ንንፋስ ሂብና ካብ ክንመውቕ ክንቆርር ክንመርጽ ኣይግበኣናን። ኣብ መንጎና
ንዘሎ ጸገም ባዕልና ህድእ ኢልና ክንፈትሕ ቅርብቲ ኩኒ። ንጌጋ ብጌጋ እናተርጐምኪ፡ ብዘረባ ሰባት
ካብ ትኣምንሉ ጽኑዕ ፍቕርን መንገድን ክትእለዪ ጽቡቕ ኣይኰነን።

ስብሒ

ቋንቋ ጥቕሲ
“ዝዀነ ሰብ ይርእየካ ከም ዘየለ ገይርካ
ተቛጻጸ፡ ከምኡ’ውን ብምሉእ ልብኻ
ዘምር። ብድሕሪኡ ህይወት ልክዕ ከም
ኣብ ገነት ዘለኻ ክትኰነልካ’ያ።”
ዊልያም ፑርክለይ

ስብሒ ዘለዎም መግብታት ምቁራት’ዮም። እቲ
ምኽንያት ድማ፡ እቶም ኣብ ኣፍና መቐረት ክህቡ
ዝኽእሉ ኬሚካላት ብቐሊሉ ዝሓቁ ምዃኖም’ዩ።
እዚ ኣገዳሲ ክፋል መግቢ ብብዝሒ ዓቐን ካሎሪ
ዝሓዘ ኰይኑ፡ ካብ ፕሮቲንን ካርቦሃይድረይትን
ዝሕዙዎ ዓቐን ካሎሪ ዝተዓጻጸፈ’ዩ። ስብሒ ኣብ
ኣካላት ኣገዳሲ ኰይኑ፡ ንመስርሕ ሆርሞናትን ሽፋን
ዋህዮታትን የገልግል። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ቆራሪ ቦታ
ዝነብሩ ሰባት፡ ሙቐት ኰይኑ ከገልግል ይኽእል።
ኣብ ሓደ ግዜ ከድልየካ ካብ ዝኽእል ዓቐን
ስብሒ ምውሳድ፡ እቲ ተረፍ ኣብ ኣካላት ከም
ዝኽዘን ይገብር። እዚ ድማ፡ ምኽሳዕ የስዕብን
ንዝተፈላለዩ ሕማማት ብቐንዱ ድማ ንሕማም
ልቢ፡ ካንሰርን መኻንነትን ከም ዘቃልዕ ክኢላታት
ጥዕና ይገልጹ።

ሕፍረት ማለት ስዕረት ማለት’ዩ። እቲ
ክትገብሮ እትውጥኖ ነገር፡ ንስለ ሰባት
ክትብል ኣይትግደፎ። ንስለኻ ደኣ’ምበር፡
ንስለ ሰባት ከም ዘይትነብር ኣስተብህል።
ንሕብረተ-ሰብካ ብዘይጐድእ መንገዲ
ከም ዊንታኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።
ነዛ ብዘይካኻ ኣዛዚ ዘይብላ ነብስኻ፡ እቲ
ክትገብሮ እትደሊ ክትገብሮ ኣፍቅደላ።
ክትልሀ እንተደሊኻ ከም ድላይካ
ሰቐጥቀጥ
በል።
ክትዝምር
እንተደሊኻ’ውን፡ ጐረሮኻ ክሳብ ዝኽእሎ
ጨድር። ዋላ’ውን እቶም ንጭደራኻ
ዝሰምዑ
ብምግራም
ይጠምቱኻ፡
ቃሕታኻን ድላይካን ክሳብ ዝዀነ
ኣይትሰከፍ። እኳ ደኣ፡ ደስ ስለ ዝበለካ
ፍሽኽ በል። ንስለ ሰብ ከም ዘይትነብር
ምስ ፈለጥካ፡ ነብስኻ ብዝገበረቶ ደስ
ክብላ ክትርእያ ኢኻ። ህይወት ከኣ
መቐረታ ዘይትምኖ ክትኰነልካ’ያ።

ከም ኣገላልጻ ስነ-ፍልጠተኛታት፡ ‘ግሊዝ 581’
ዝተባህለት ፕላኔት ዋላ’ኳ ሓደገኛ ምዃና እንተተፈልጠ፡
ናይ መጻኢ ግዝኣት ደቂ ሰብ (ደቂ ሰብ ክነብሩላ
ዝኽእሉ) ክትከውን እትኽእል ፕላኔት’ያ። እዛ ፕላኔት
እዚኣ ኣብ ዙርያ ሓደ ቀይሕ ድንኪ ኮኾብ’ያ ዑደት
ተካይድ። እዚ ዑደት እተካይደሉ ቀይሕ ኮኾብ ካብ’ዛ
እንፈልጣ ጸሓይ ኣዝዩ ዝነኣሰ’ዩ። ካልእ ይትረፍ እቲ
ካብ’ዚ ኮኾብ’ዚ ዝፍኖ ብርሃን 1.3% ናይቲ ካብ
ጸሓይ ዝፍኖ መጠን ብርሃን ጥራይ’ዩ። እዚ ማለት ከኣ
እታ ፕላኔት፡ መሬት ካብ ጸሓይ ዘለዋ ርሕቀት ክነጻጸር
እንከሎ ኣዝያ ናብ’ቲ ኮኾብ ዝቐረበት’ያ። ክንድ
ዝዀነ ድማ፡ ኣብ ሓደ ናይ ማዕበላዊ መሸጐር (tidal
locking) ደረጃ ዝተሓጽረት’ያ። ብኻልእ ኣገላልጻ፡
ሓደ ገጽ (ወገን) ናይ’ታ ፕላኔት ኩሉ ግዜ ናብቲ
ኮኾብ ክጥምት እንከሎ፡ እቲ ካልኣይ ገጽ ድማ፡ ኩሉ
ግዜ ኣንጻር ናይቲ ኮኾብ’ዩ ዝጥምት። ልክዕ ከምቲ ኣብ
መንጎ ወርሕን መሬትን ዘሎ ዝምድና ምዃኑ’ዩ።
እዚ ማዕበላዊ መሸጐር ናይ’ዛ ፕላኔት ንባዕሉ ሓደ
ስግንጢር ዝዀነ ጠባይ ኣለዎ። ኣብቲ ናብ ኮኾብ

ገጹ ዝጥምት ክፋል ናይ’ዛ ፕላኔት ምስ እትዓልብ
ንእለቱ ኢኻ ትመክኽ። በኣንጻሩ፡ በቲ ጸሓይ ዘይብሉ
ክፋላ ምስ እትዓልብ ድማ፡ ብቕጽበት ናብ በረድ
ትቕየር። ኰይኑ ግን፡ ኣብ መንጎ’ዞም ክልተ ኣንጻራዊ
ጫፋት፡ ብክልሰ ሓሳብ ደረጃ ህይወት ዘለዎ ፍጡር
ክነብረሉ ዝኽእል ንእሽቶ (ቀጢን) ቅናት ኣሎ። በዚ
ኮነ በቲ፡ ኣብ’ዛ ፕላኔት እዚኣ ምንባር ናይ ገዛእ-ርእሱ
ጸገማት ኣለዎ። እዚ ቀይሕ ኮኾብ ናይ’ዛ ፕላኔት፡ ኣብ
ታሕተዋይ ጫፋ ናይቲ ክረአ ዝኽእል ድግምጋም
ዝርግሐ ብርሃን (lower frequency and visible
spectrum) ስለ ዝርከብ ኣብ ምሉእ ሰማያት ‘ግሊዝ
581’ ኣዝዩ ሕማቕ ቀይሕ ሕብሪ’ዩ ዘልብሶ። ምእንቲ’ዚ
እዩ ከኣ፡ እዛ ፕላኔት ‘ናይ ገሃነብ ፕላኔት’ (planet from
hell) ተባሂላ ትጽዋዕ። ካልእ ጎድናዊ ሳዕቤን ናይ’ዚ
ድንኪ ኮኾብ ድማ፡ ጽማረ ብርሃን ዘካይዱ ኣትክልቲ
ዘየቋርጽ ትሕተ-ቀይሕ (ብዓይኒ ዘይረአ ክፍሊ ዝርጋሐ
ብርሃን (infrared) ጽርጋወ ብርሃን ክላመዱ ይግደዱ።
እዚ ብግደኡ ነቶም ኣትክልቲ ደሚቕ ጸሊም ሕብሪ
ንኽሕዙ ይገብሮም።

ኢኮሎጂ

ኢኮሎጂ፡ ኣብ ልምድታት ህይወታውያን ብሕልፊ
ድማ ኣብ ምስ ከባቢኦም ዘለዎም ዝምድና ዘተኩር ናይ
ዓውዲ ስነ-ህይወት ጨንፈር እዩ፡፡ ሓደ ካብ ስነ-ፍልጠታዊ
ምርምር ኢኮሎጂ ብቐንዱ ንዝምድና ህይወታውያን
ብሓፈሻ፡ ንዝምድና እንስሳታትን ኣትክልትን ድማ
ብፍላይ የጽንዕ፡፡
እዚ ንዝምድና ኣካላዊ ወይ ነገራዊ ትሕዝቶ ምድርን
ንባዮሎጂያዊ ዝምድናን ህይወታውያንን ዝድህስስ
ምርምር ንመጀመርታ እዋን፡ ኣብ 1866 እዩ ብጀርመናዊ
ተማራማሪ ባዮሎጂ ሀንሪክ ሃይክል ተኣታትዩ፡፡
ኢኮሎጂ፡ ዝብል ቃል’ውን ካብ ግሪኻዊ ቋንቋ
‘ኦይኮስ’ ዝተወስደ ኰይኑ፡ ‘ኣብ ትሕቲ ሓደ መነባብሮ
ዝተጠርነፉ ስድራን ዝምድናን’ ዝብል ትርጒም ድማ
ኣለዎ። ዘመናዊ መጽናዕትን ምርምርን እዚ ሳይንሳዊ
ዝምድና ህይወታውያን ዘተኩር ዓውዲ ኢኮሎጂ፡
ብተምሳጥን ተወሳኺ ምርምርን ውሩይ ፈላስፋን
ኣቕራቢ ናይ ብዙሓት ባዮሎጂካዊ ምርምራት ዝዀነ
ቻርለስ ዳርዊን ዝተመርኰሰ ኰይኑ፡ ንዝምድና ከም
ፍዚክስ፡ ኬሚስትሪን ባዮሎጂን ዝኣመሰሉ ዓውድታት

ሳይንስ የጠቓልል፡፡
ኢኮሎጂ፡ ዝተፈላለዩ ውጽኢት ኣየር ዝዀኑ ነገራዊ
(physical) ተፈጥሮታት ካርቦንዳይኦክሳይድ፡ ኦክስጅንን
ምስ ህይወታውያን ንዘለዎም ዝምድና ብሰፊሕ
ዝፍትሽን ክኸውን ከሎ፡ ብተወሳኺ ንዘለዎም ኣነባብራን
ምድራዊ ዝምድናን ህይወታውያንን’ውን የጽንዕ እዩ፡፡

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

ኤርትራ
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ȞġŗŐùĄĹĔŚƉĉƶƧġƖõƄǁǶėǻęŶȳƋŷĉƧğƛĄĹĔŚǦŶƆŗŶǻȞŘŚŴǆĄŶƆĜǄŚŊĉƟŲƄŊ
ĄƴŷƇĉƱāǎĚıǊġıŶƃĄƱŴǁŊõŶȳŶúĆƆĉŅƄęƄŊȞġŗŐùƅęŚėƌŊƶĹĔņŴǆĉñƷŶĜŶƭŶ
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ŶġęƭŕƄęƌǆŒġŚƌ÷Ś
ïǡęŴȣŘāƆŚñŊĢȣŚƦę


ƄŊ ȡǆùŶ ȤùǉėŚŶ Ʊú
ÿŅĘŘ ŊĉƛƴŶȲ ÿǉ
ŶġõǻűŚ ĉȣŘĩ ÿŅĘŘȲ
ŊƙùƄǆ ǎć ŶĉŊùħƥŚ
ȡǆ÷ŚŶ ȤùǉėŚŶ ȣŘā
ƆŚñŊ ŊĄŶƆĜǄŚ ƃŶǛ
ƱėƆŗƄŊÿȐęƆƥŶƉŕŶıȓŚƛƆùȳűŗƄŊƆƥŶ ƄŊÿǉŚƌùǎĚŕǦňėƤŚ ÿǎǢ ƄȣƢęıŶ ƄǏŴǆ
ǩǆŚƇĉŶƶĹĔŅŚġėāȳ
ƆƴŊŕĄïĚÿąħǆƭĄŚĄƌųƌƤĉñŶǎġŴƶĹĔŅŚġėāȲŶŴǆćǆ ĉŶįȓ ĉġ ƄƆƌù ƶāƢġ ƶűŅĔ ǏĚŴŶ ŘñƥġǄŶŶ ƑǆŴƄ÷ȳŊƱǆĜęōęŶƗõ
ƄǤŶƆŶƌùƆŶƄŊĉùÿĉùƫùŕėƎŚȑƢŚŚȓŇŚƶǦŅĔ÷ôÿĆŚĚŋŚ ƆŕǢǎùŊŕŕƌƃȎÿǄƤȎƭŚƆŚƭǃĄğęþŚƆǄȳ
ŊŕĄïĚ ƄǦĚ ƃŶǛűĖŶ ƶȞĔǁŚȲ  Ƌú ġęŴǆ ƄŊ
ƆǄȳ
ŊƅôƎŚĖƎ
Ǝùŕ ĜƭŚŶ ȞĔļŶ ĜƭŚ ƆŕŶıȓ ĄğęþŚ ƆǄȳ
ŚŶĬğĬġĊŕę
Ŋňñ÷Ƥ ƄǡňŊ ćôŚ ƄŊ Ǧǌĉ Ŋĉȓǹā ŶŕĄğğö
ŊĩƎôŘ
ǹȣƆŕƛǆǎĄğęþŚ
ƭĹŶ ŶĉŶįȓ ćôŚ ƌŊ  Ċġŝę ƏŶŕŶŚ ŴŊ 
ŊǇŴŘŶƄȣƢęĮƄňùƲęǄ
ŶĉƧėǊĜƭŚǆƢġǎȳ
ïǡėƤƄǡùǦúŚƶŕĜęüŚÿŶğŊ
ŊƅôƎŚĖƎ ŠęǞ ĉġƑűŚ ƌŊ
ŶȏýȣŊġƆöƢĞǌ
 ƎğŊ  ƋúĈŕę ęāĬŚȲ
ŊĹöõƎŕƭėĔƉĉƶƛƆù
Ŋ ƋúĈŕę ƄŊ ĜƭŚ ȣǻűŚ
ƆŚǡŊęĢȣŚƦęŶƄȫöƉĩŶŶȲ ŚǫƭƶĊŕęŊĩƛôŘƆǄȳŠęǞ
ŶƛŚǡŊęƱǎùǄǦƵĜƭŚÍǂȳ
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ŊƯŶǾǆŗ
ŚĜęāȤęŷŴǆ


ňų

ŊƛƎŊĚĉ ƫľňƶǣ ƎŊĔŚ 
ƆƴŊŕĄïĚƄǦĚƃŶǛűĖŶƶŕǌôƢŚƯǇȲŊĜŊŊŚƶƢęŊĩƎôŘŚĜęā
ƶȞĔǁŚ
ŊƧýǎ ƯŶȎǆŗ ćôŚ
ŊĉƟŴƶƝűȎƭŚƄǁǎùǄŶƆǂȳƆƳǎćÿĔġśŚïǡęŴƄŊǡǡęíƇĉ
ŊƋúƯŶȎǆŗňųƄŊÿǉ
ǹȣŊƱǆïùƋƉƛǆǊƆŕƛƆùŶƆǄȳƋúƄŊĜƭŚŕƛǆǎȳƶŕȞ÷ôǁ
ĄȓŴƯŚŘŚ ƉĉƶāŊęƨ ǹȣ ŕƭȐǊ ƎğŊ ƄŊ ĲȤ ƶŅȓā  ƌŊƂ ƆƴġėāÍƳƄűŗƄŊƄŊǄŕȓāȞŚŴȫĖŶŚŶƶƝű ƆƥŶƎŚġŶƎŚƆŚƛƆùĄğęþŚ
ȓýȡŚǌǦĉƄŊƏĉȫǂŕęŊĉȓÿȣƃǋŚŶĉǦňę ƆǄȳ
ǆňƛŶƆǂȳƆƴĉñƷǎćűƳŊƛűŚÍƳƉŕƢǦǎŚȓŇŚǆǦŅĔ÷ȳ
ƶǶȣƆƶűŅĔǦƵƆŚńǻŊƑǆŴŊƄŊƉöȡǂųōęġŗ
ŊćñǉĔ Śĉñęŗ ƶĄïę Ʊú ƄĆę ƭŊǉ÷ ƶŕňñô
ŊƌęǎƶāǉġĴȑĖŚ
ŶƭǆűġƧėŶȓýȣƄŶŇňŊǎĉȐ
ĄŶƆĜǆ ƶŕǌôƢŚ ƆǄȳ Ɔƴ ġėāÍƳ Ŋȣ÷ǆ ŶłŶĶ
ïùƋƅôƎŚĖƎ ƏŶŘŕĔ
ƆŚāŊęĄğęþŚ
ŚǦęż Ƅŕƒė ƶŕĜęüŚ ŚƗŶÍĉŅę ÿǄú ĶŶĶŘŚ
ĄğęþŚ űƆŚƥȳ
ƆƧŶŕǶĹĉŗĉƟŷĉƄǌ÷ƤƄǆāŊęȳ
ĬȐùŴ ĭȓĖ ƌęǎ
űƆŖȳ Ɔŗ ÿŅĘŘ
ƯǇŉŚŶňŊƆŕįùùġėā
ŴŊ Ĝęōę ŕ÷ƃƗ
ıǎĆ āǛ ƄŊ
ǻľĆ ƉĉƱǆƢƭô
āğŊƌ
ŊŕĄïĚ
ÿąħǆ
ƭĄŚ ŕĔǤǣȏȲ
ǆāŅĔƌȳ
āğŊƌ
ƅôƎŚĖƌù ƃŶǛűĖŶ ƶȞĔǁ
ġėā ƑǆŲ ƄŊ ĉƛȡù ïùƋ ƆŴǩǉôƄŊƶƖǉõ
ƅôƎŚĖƎĞŗȣŘāƎƖƧŶƶƛƆù ƆƥŶȲ ùƎƯ Ɖĉ Ŵǆ
ġėāƆǂȳŴǆȲȲȲȲ Ċňǆù ÌāğŊƊĉ
ƶŊù
ƆƴŊĄùƎƯĢȣŚƦęŶĊňǆùƄȫŶŕǌùǄƱ÷ƯǇȲ ƢƱŕŴľȡƌęǎŶĉǎ÷ƧǆƉƄùȳ ǁüǎĝÍ
ŕĄïĚƢǆŕǡùǡùŗŉŚŶňŊŊĹöõĄȓÿȣƎùıýŶ Ȟôć Ŵǆ ŕôȤŶŴ Ğĉ ƄŊŘ ÿŅĘŘǆƢïŅƌȳ







ŊŕĄïĚ ÿąħǆ ƭĄŚ Əĉȫǂŕę ƃŶǛűĖŶ ƶŕǌôƢŚ ġėā ƆǄȳ Ɔƴ ƎĄùĝŶȲ ƄŊ ŉŚ ŶňŊ Ʊú Ąȓÿȣŗ ŊƱǆǎƙĉ
ġėāƆƳƄƭǆűġƧėŶŊƱǆŴǆƌùƆĜŊÿǡƶȓýȡŚŶƖŶŊņƆŚāǦƶ ƎȣŚĥŶƆŕƛƆùƆǄȳŊŕĄïĚğùğǆƭĄŚƏĉȫǂŕę
ƆǄȳÿǉƭǆűġƧęűŗƉŶŊŋƶǉôǁȓýȣŴŊƴĄğęþŚĉġƄƆŕƨȲƆŘ ƄȫöƍĩŶƶĹĔŅŚġėāƆǄȳ
ĄğęþŚűŗȓýȣƄŶŇňŊǎĉȐŚāŊĚȳŊŕƢğƘűŗƱŶŅŅśƄŊȣ÷ĩ
Ģ÷ęŚėƉę
ƉŕĹĉǼŚƛƆùȳƋúƆŚĉƱŶŊƃǎƆŚȓƢęĄğęþŚƆǄȳ

 Ģ÷ęƇōŶ




 ÿǤƳĚŋŚ


ŕĄïĚ  ƭĄŚ ćĖŶ ƃŶǛűĖŶ ƱȣĔǆƥ ĄğęþŚ
ƆǄȳ Ŷÿǉ öŚĚ ćǆ ƄŊ  ǉĻľ ƉŕƧƬ ƆŚƛƆùȳ
ŶŴǆȎÿǆĉŶıġļġƄŴŕƖŘŕôŚȲĢ÷ęȩűùŴŊ ƆŚĄŶȃƨĔġųƄŊĜƭŚŊǋǦĖĜŶŗǦĘǎƆŴǩǉô
ƎùŕƄƎĞġƆŕƶƧęġėāƆǄȳŅƳǎćĔŊÿ ŶĤĊŶŕ ĜƭŘŚ Ȏÿǆ ǎāĖ ĉƯėň ƉŕǡùǦù ƆŚƛƆùȲ
ĔƘŋĉƄôƣȳŊŕĄïĚÿąħǆƭĄŚƅôƎŚĖƌù Ŷĉġėā ȎŊþŶ ƌùƆ ĉġ ĉƛħŶ ƶŕƄğĜę ŶǻȞŘŚŶ
ƃŶǛűĖŶǦƶĹĔŅŚġėāƆǄȳ
ƆŕǡùǦùĄğęþŚȳ

ŶƄĔǤƧǄŶ ƄŊ ŉŚ ƎôƄƜĉŶ ŶƄĩŖ űǡėŚ ƉĹŅúĉŶ ƶƛƆù ĚŋŚȳ
ŊŕĄïĚÿąħǆƭĄŚƏĉȫǂŕęƃŶǛűĖŶƶĹĔŅġėāȳ

ƆƳĹĖņƱúġėāƎŕňňƯƱôƨƆǂȳƱŕňŊƯƨǎćĬǌćǆñƶŇŶĉñƷŶĜŶƭŶƏćƤĄùƎƯŊĉŚÿƶ
ŶƯŊǁŖ ƎȓƯęȴ ŊƙùƄǆ ǉĔǜ ƶĉùƉŕŶ Ƅƌ÷Ś ĄŶǦġŗȲ ŊāŘƧǄŶ Śƌ÷ŚŶ ƄƧȞęŚŶȲ űƳ ġėā
ŊĉĉćǆŶĉĉƯňõƎĉƧùƇƢǆÍƧŶƭǋǡŶƎǻĬćõƢǆŴŊŕǶįĆñƶŇƎƶęǦüƇĄǎĔƛƶǶùŋ
ƆǂȳĊğűśĉűƳƯǇŶĉƯǄǆȲŶĉƧñïǎŶŶĉćǆŶƶȎƭĕĉñƷŶĜŶƭŶǆƭŶŊŊ

ሓዳስ

ኤርትራ

3 መስከረም 2019 - ገጽ 8

መበል 29 ዓመት ቁ.2

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ - ተርእዮ ምልባዕ ዓሶ
ኣብ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ፡
ለበዳ ሕማም ዓሶ መግቲኢ ተሳኢኑዎ
ምህላዉ ተመራመርቲ ዓዲ እንግሊዝን
ታይላንድን ኣብ ዘውጽኡዎ መግለጺ
ሓቢሮም። እቲ ተጻዋርነት መድሃኒት
ሕማም ዓሶ ብዘጥረየት ጣንጡ ኣቢሉ
ዝላባዕ ዘሎ ሕማም ዓሶ፡ ዛጊት ኣብ
ካምቦድያ፡ ላኦስ፡ ታይላንድን ቬትናምን
ኣብዚ እዋን እተን ብተርእዮ ምልባዕ
ሕማም ዓሶ ተጠቒዐን ዘለዋ ሃገራት
ምዃነን ዝገለጹ ተመራመርቲ ስነጥዕና፡ ዛጊት ነቲ ሕማም ንምቊጽጻርን
ሕሙማት ንምፍዋስን ዝተገብረ ወፍሪ
ከም ዘይተዓወተ ኣረዲኦም። እቲ
ክስተት፡ ዋላ’ኳ ጉድኣት ኣሰካፍነቱ
ዘይከም’ቲ ምስፍሕፍሑ ከም ኣብ
ናይ ፈለማ ዝተፈርሆ ኣዝዩ ሓደገኛን
ቀታሊን እንተ ዘይኰነ፡ በዚ ዘለዎ
ኵነታት ቀጺሉ፡ ናብ ኣፍሪቃ ከይልሕም
ግን ዓቢ ስግኣት ዘሕድር ኵነታት
ኰይኑ ምህላዉ ስግኣታቶም ይገልጹ።
ከም ግምት እቶም ተመራመርቲ፡
ምናልባት እዚ ኣብ ሃገራት ደቡባዊ

ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ተርእዮ ተላባዒ
ሕማም ዓሶ ኣብ ኣፍሪቃ ክርአ እንተ
ደኣ ጀሚሩ ግን፡ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ
ዓይነት ሕማማት እዛ ኣህጉር ዝስራዕ
ከም ዝኸውን’ዮም ዝገልጹ።
ሕማም ዓሶ፡ ካብ 2008 ዓ.ም
ጀሚሩ፡ ኣርተሚሲኒንን (artemisinin)
ፒፐራቁኒን (piperaquine) ዝበሃሉ
ክልተ ዓይነት መድሃኒታት ብምሃብ
ክፍወስ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ 2013
ዓ.ም ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ግና፡ እቲ
ሕማም፡ ዓቕሚ ተጻዋርነት መድሃኒት ከም
ዘማዕበለ እቲ ዝወጸ ሓበሬታ የረድእ።
ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ኣብ ገለ ዞባታት
እተን ክብ ኢለን ዝተጠቕሳ ሃገራት
ንኣብነት፡ ሕማም ዓሶ 80 ሚእታዊት
ተጻዋርነቱ ንመድሃኒት ክረጋገጽ ክኢሉ
ምህላዉ እቶም ተመራመርቲ ንማዕከን
ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ
ገሊጾም።
ሕማም ዓሶ ንምጥፋእ ዓቢ ዓወት
ተመዝጊቡ እናተባህለ፡ እዚ ክስተት
ከጋጥም ኣብ ትጽቢት ሊቃውንቲ ከም

ዘይጸንሐ ዝሓበሩ እቶም ተመራመርቲ፡
ኣብዚ እዋን ኣብተን ሃገራት ብናህሪ
ይላባዕ ንዘሎ ሕማም ዓሶ ንምግታእ፡
ዝሓሸ ዝበሃል ኣማራጺታት መድሃኒት
ምጥቃም ዘስገድድ ህጹጽ ኵነት
ተፈጢሩ ምህላዉ ኣብ ዩኒቨርስቲ
ኦክስፎርድ ኣሃዱ ጥዕናዊ ምርምር
ቬትናም ዝነጥፍ ፕሮፈሰር ትራን ቲንህ
ሄን ዝተባህለ ምሁር ገሊጹ።
በዚ መሰረት እቲ ኣብ ጥቕሚ
ክውዕል ዘለዎ ዓይነት መድሃኒት
ዓሶ፡ ብምውህሃድ ሰለስተ ዓይነታት
መድሃኒት ብምጥቃም፡ ተጻዋርነቱ
ኣዳኺምካ ንምስዓሩ ከም ዝከኣል እቲ
ዝወጸ ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ኣብ’ዚ እዋን ለበዳ ተርእዮ ተጻዋርነት
መድሃኒት ዓሶ ዘጥረየ ጣንጡ፡ ንሃገራት
ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ናብ ዓቢ
ጸገም ኣውዲቑዎ ምህላዉ ይግለጽ። ነቲ
ኵነታት ኣመልኪቱ ካብ ቤት ትምህርቲ
ንጽህናን ትሮፒካዊ መዲሲንን ሎንደን፡
ፕሮፈሰር ኮሊን ዝተባህለ ሓደ ምሁር፡
ቀልዓለም ዘይብሉ ከቢድ ስግኣትን
በሰላን ዝገድፍ ኣጋጣሚ ምዃኑ ድማ’ዩ
ኣስሚሩሉ።
ልዑል ረስኒ፡ ረሃጽ፡ ቁሪ ቁሪ ብምባል
ምንቅጥቃጥ ኣካላት ወዲ ሰብ ኣስዒቡ፡
ዓመታዊ ህይወት ሚልዮናት ሰባት ከም
ዝቐዝፍ ዝንገረሉ ሕማም ዓሶ፡ ኣብ
ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ፡ ትሕቲ
ዕድመ ቀንዲ ግዳይ ብምግባር፡ ዓመታዊ
ህይወት 435 ሽሕ ሰባት ከም ዝቐትል’ዩ
እቲ ዝወጸ ሓበሬታ ዘመልክት። ብደረጃ
ዓለም ክርአ ከሎ ድማ፡ ዓመታዊ ኣስታት
219 ሚልዮን ሰባት ዓሶ ከም ዝሓምሙ፡
ሰነዳት ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት።

ኩባንያ ኖክያ፡ 5G ዝሰመያ ሞባል ንምዝርጋሕ ይዳሎ
ኣብ መፍረ ዝተፈላለዩ ዝተራቐቑ
መራኸቢታት ዝነጥፍ ኩባንያ ፍርያት
ኖክያ ቴክኖሎጂ፡ ካብ ዓበይቲ ትካላት
ዓለም ሓደ እዩ። እዚ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ
መፍረ ተንቃሳቓሲ ተሌፎን (ሞባይል)
ብምፍራይ ዝፍለጥ ኩባንያ፡ ከም
መቐጸልታ’ቲ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ
ፍርያቱ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ናይ
ምዝርጋሕ ከካይዶ ዝጸንሐ ምትእትታው
ኣቕርቦት ሓድሽ ተክኖሎጂ፡ ኣብ
ዝመጽእ ዓመት ብዓይነታ ተመራጺት፡
ኵሉ ክውንና ብዝኽእል ፍትሓዊ
ብዝዀነ ዋጋ፡ “5G” ዝሰመያ ስማርትፎን ሞባይል ኣብ ዕዳጋ ንምዝርጋሕ
ተዳልዩ ምህላዉ ሓቢሩ። ብመሰረት
ሓበሬታ እቲ ኩባንያ ከኣ፡ ካብ’ዚ ኣብ
ዕዳጋ ዘሎ ዋጋኣ ፍርቂ ዋጋ ጐዲሉ
ክትሽየጥ ምዃና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ።
ንሓበሬታ ግሎባል ኤች ቺፍ ኤምዲ
ጁሆ ሳርቪክሳ ምርኩስ ብምግባር፡
ኩባንያ ኖክያ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝመጽእ
ዓመት ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ክዝርግሓ
መዲቡ ዘሎ ስማርት-ፎን ሞባይል
ወለዶ 5G፡ ብዘይካ’ቲ ኣብ ዋጋ ዝህልዋ
ኣስተዋጽኦ፡ ኣብ ዕዳጋ ንዝህልዋ ጠለብ
ኣብ ግምት ብምእታው ዝተሰርሓላ
ምዃኑ ኣብሪሁ። ሚስተር ሳርቪክሳ
ኣስዒቡ፡ ዕላማ’ቲ ኣብ’ዚ እዋን ተበጊሱ
ኣብ 2020 ድማ ክዉን ዝኸውን

ተበግሶ ምዝርጋሕ ስማርት-ፎን G5፡
ከም ትጽቢት ኣፍራዪኣ ኩባንያ ኖክያ
ዓቢ ጠለብ መታን ክህልዋ፡ ካብዚ ናይ
ሕጂ ህልዊ ዋጋአን ብፍርቂ ዋጋ ጐዲለን
ክሽየጣ ምዃነን ዝሕብር እዩ። ወጺኡ
ዘሎ ሓበሬታ ክውንነት ለቢሱ ብግብሪ
ተሰንዩ ክንሪኢ ብተስፋ ዝጽበዮ ጒዳይ
ምዃኑ ከኣ ኣብሪሁ።
እቲ ዝወጸ ሓበሬታ ቀጺሉ፡ ወለዶ ኤስ
10 ፍርያት ሳምሶንግ ጋላግሲን ስርሓት
ኖክያ ቴክኖሊጂ 5G፡ ዘፈላሊ ለውጢ
ከም ዘይብለን ከኣ፡ እቲ ብትካል ኩባንያ
ኖክያ ዝወጸ ሓበሬታ የመልክት። ንኣብነት
ነቲ ዝተለጠፈ ቊጽሪ ብምርኣይ ጥራይ፡

ሳምሰንግ ጋላግሲ ወለዶ ኤስ 10 ካብ
ስማርት-ፎን G5 ትበልጽን ትምዕብልን
ትመስል። እቲ ቁምነገር ግን፡ ተመሳሰልቲ
ምዃነን’ዩ እቲ ብኩባንያ ኖክያ ዝወጸ
ሓበሬታ ዘመልክት።
ኣብ 2020 ናብ ዕዳጋ ወሪዳ ብፍትሓዊ
ዋጋ ክትሽየጥ ኣፍራዩኣ ትካል መፍረ
ኖክያ ዝዛረበላ ዘሎ ሞባይል ስማርት-ፎን
ወለዶ 5G፡ ዝዀነ ተጠቃሚ ክውንና
ንክኽእል ተባሂላ ከም እተሰንዐት ከኣ
ሓቢሩ። ምስ’ዚ ተኣሳሲሩ ዝርአ፡ እታ
ፍርያት ኣብ ተጠቃምነት ዓለማዊ መርበብ
ሓድሽ ምዕራፍ ክትከፍት ትጽቢት ከም
ዝግበረላ’ውን ተገሊጹ ኣሎ።

ናሳ፡ ወርሒ ካብ ጸሓይ ከምዝደምቕ
ዘርኢ ስእሊ ይዝርግሕ

ድምቀት ብርሃን ወርሒ፡ ካብ
ድምቀት ብርሃን ጸሓይ ጐሊሑ
ከምዝርአ ዘርኢ ምስሊ ብትካል
ምርምር ጠፈር ኣመሪካ ማለት ናሳ
ተዘርጊሑ። እቶም ተመራመርቲ ነቲ
ስእሊ ዝዘርግሑ፡ ውጽኢት ናይ’ቲ
ኣብ ዝሓለፋ 10ታት ዓመታት
ምዕቡላት ተለስኮፕን ከምኡ ድማ
ጸርጊ ጋማ (gamma rays) ማለት
ብ‘ረድዮ ኣክቲቭ’ ነገር ዝጸርግ ናይ
ሓጺር ማዕበል ጸርጊ ዘሰላስል ምዕቡል
መርኣዪ መሳርሒ ተጠቒሞም
ከካይዱዎ ናይ ዝጸንሑ ምርምር
ምዃኑ ሓቢሮም።
እቲ ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ ዝተዘርግሐ
ንድምቀት ብርሃን ወርሒ ዘርኢ
ስእሊ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ብ 5
ዲግሪ ዝልካዕ ስእሊ፡ ልዕሊ 31
ሚልዮን ኤለክትሮን ቮልትስ ጸዓት
ጸርጊ ጋማ ይረኣዩ። እዚ ማለት፡
ብ10ታት ሚልዮን ግዜ ካብ ዝረኣዩ
ብርሃን ዝሕይል ምዃኑ ይግለጽ።
ህላወ’ዚ ዝተጠቕሰ ጸርጊ ወርሒ ካብ
ጸሓይ ከምእተደምቕ ዝግበር ምዃኑ
ይሕብሩ። ብመሰረት ውጽኢት
መጽናዕቲ እቶም ተመራመርቲ
ጠፈር፡ ድሙቕ ሕብሪ ብዙሕ
ጨረርታ ጋማ ረይስ ከም ዘሎ
ከምዘመልክት’ዩ ዝሕበር። ንነጸርታ’ቲ
ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ንምፍላጥ፡ ናሳ፡
ምስ DOEን Fermiን ዝበሃላ ኣብ
ጠፈራዊ ምርምር ዝነጥፋ ትካላት
ብምውህሃድ ከካይዶ ዝጸንሐ ወፍሪ
ኰይኑ፡ ድሕሪ ናይ ኣስታት 11
ዓመት ከምእተረጋገጸ እቲ ዝተዘርግሐ
ሓበሬታ ኣረዲኡ። ጸዓት ጨረርታ
ጋማ ብርሃን ጸሓይ፡ 1 ቢልዮን
ኤለክትሮን ቮልትስ ኣቢሉ ዝልካዕ’ኳ
እንተዀነ፡ ሰሓብነቱን መሳጥነቱን
ግና ዘይከም ናይ ድምቀት ብርሃን
ወርሒ ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ
ወሲኾም ገሊጾም።
“ዓይኒ ደቂ-ሰብ ምናልባት፡ ልዑል
ጨረርታ ዘለዎ ብርሃን ክርኢ
ዓቕሚን ብቕዓትን እንተዝህልዎ፡
ብርግጽ፡ ድምቀት ብርሃን ወርሒ
ካብ ጸሓይ ከም ዝበልጽ ብቐረባ
ከለሊ ምኽኣለ።” ተመራመርቲ ናሳ

ፈርሚ ጋማ-ረይ ስፐይስ ተለስኮፕ፡
ነዚ ስነ-ሓሳብ ከረጋግጹ ዝኸኣሉ፡
ንልዕሊ 10 ዓመት ዝኸደ ምርምር
ድሕሪ ምክያዶም’ዩ። ትዕዝብቲ
እቶም ተመራመርቲ ከም ዘመልክቶ፡
ጸርጊ ጋማ (Gamma-ray)፡ ንቕርጺ
ወርሒ ብልክዕ ከምዘየርኢ እዮም
ዝገልጹዎ። ብኻልእ ገጽ ድማ፡
እቶም ተመራመርቲ፡ ግዙፍ ቴለስኮፕ
(ላርጅ ኤርያ ተለስኮፕ) ብምጥቃም፡
ነቲ ኣብ ሸነኽ ዝገዘፈ ክፋል ወርሒ
ዝርከብ ህዋ ከለልዩዎ ከምዝኸኣሉ
እቲ ዝወጽአ ሓበሬታ የነጽር።
ማርዮ ኒኮላ ማዞታን ፍራነስቾ
ሎፓርኮ ክልቲኦም ካብ ሃገራዊ
ትካል መሰልጠኒ ኑክለር ፊዚክስ
ባሪ - ኢጣልያ እዮም። ነቲ ብናሳ
ዝወጽአ ሓበሬታ ኣመልኪቶም
ኣብ ዝሃቡዎ ሞያዊ መግለጺ ድማ፡
ጨረርታ ጋማ ድምቀት ብርሃን
ወርሒ፡ ኣብ ህዋ ካብ ዝረኣዩ ካልኦት
ጨረርታ እቲ ዝበለጸ ዓይነት ጨረር
ምዃኑ ይገልጹ። ንሳቶም ብተወሳኺ፡
ጨረርታ ብርሃን ወርሒ ኣብ ህዋ
እቲ ዝቐልጠፈ ተባሂሉ ዝግለጽ
ምንቅስቓስ ምዃኑ ኣብሪሆም። “ኣብ
ወርሒ ዝርአ ጸዓት ናይ ብርሃን፡ ምስ
ወርሓዊ ዑደታ ዘይልወጥን ወትሩ
ምሉእ ትርኢት ዘለዎን እዩ” ብምባል
ድማ ይገልጹዎ።
ትካል ምርምር ጠፈር ናሳ፡
ኣርተሚስ ፕሮግራም (Artemis
program)፡ ዝብል መደብ ሓንጺጹ፡
ከም ናብ ፕላኔት ማርስ ጠፈርተኛታት
ብምልኣኽ፡ ኣብ ወርሒ እታ ፕላኔት
ዳህሳስ ብምክያድ ዝተጐናጸፎ ዓወት፡
ኣብ ወርሒ ናይ’ዛ እንነብረላ ፕላኔት
ምድሪ’ውን ንምድጋሙ፡ ኣብ 2024
ጠፈርተኛታት ንምልኣኽ ውጥን
ኣውጺኡ ምህላዉ ይሕብር። ይኹን
እምበር፡ ብመሰረት እቲ ኣብ’ዚ
ቅንያት ንድምቀት ጨረርታ ጋማረይስ ወርሒ ዝገልጽ ሓበሬታ፡
ኣብ ወርሒ ዝግበር ምርምራዊ
ስራሕ ጠፈርተኛታት ወርሒ ካብ
ጨረርታኣ ዝከላኸል ሓያል ዕጥቂ
ከምዘድልዮም ዘተሓሳስቡዎ ጒዳይ
እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 29 ዓመት ቁ.2
ኮምሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ
ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብፈደረሽናት ንዝተዓሙ
ስፖርታዊ ንጥፈታት ብ29 ነሓሰ ኣብ
ከተማ መንደፈራ ገምጊሙ።
ኣብቲ ካብ 12 ንኡሳን ዞባታት ናይቲ
ዞባ ዝመጹ ወከልቲ ኮምሽን ስፖርት
ከምኡ`ውን ሓለፍቲ ፈደረሽናት ስፖርት
ዞባ ዝተሳተፉዎ ገምጋማዊ ኣኼባ፡

ኮምሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ ገምጋም ስራሕ ኣካዪዱ
ሓላፊ ኮምሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ
መም. ሃይለማርያም ገብረመድህን ኣብ
ዘስመዖ ቃል፡ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት
ብፈደረሽናት ኩዕሶ እግሪ፡ ቅድድም
ብሽክለታ፡ ኩዕሶ መርበብን ሰኪዔትን፣
ኣትለቲክስስ ከምኡ`ውን ፈደረሽን ሰደቓ

ቴኒስን ቸዝን ዝተኻየዱ ንጥፈታት
ዝተረኽበ ውጽኢት ብዝርዝር ኣቕሪቡ።
መም. ሃይለማርያም፡ ብፈደረሽን ኩዕሶ
እግሪ ዞባ ተወዲቡ ኣብ መንጎ ሽዱሽተ
ጋንታታት ዝተኻየደ ግጥማት ሓሓሊፉ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ዝተራእዮ ድስፕሊናዊ ጉድለታት ገዲፍካ
ውጽኢታዊ ምንባሩ፣ ብፍላይ ብጋንታ
ሰንዓፈ ዝተራእየ ሓደሽቲ ተጻወትቲ ናይ
ምስላፍ ተበግሶታት ካብቲ ዝነኣድ ምንባሩ
ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ፡
ብምጥቃስ፡ ብተመሳሳሊ ኣብ ክልተ እብረ
ምስ መዘናኣ ሃገራዊት ጋንታ ኵዕሶ
ኣስመራ ኣትያ
ኣብ ኣርባዕተ ከተማታት ብፈደረሽን
እግሪ ኤርትራ ንምግጣም፡ ትማሊ
ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ዝተኻየደ
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ኣስመራ
ውድድራት ማውንቴን ባይክ’ውን
ኣትያ።
ብዕዉት መገዲ ክካየድ ምኽኣሉ ካብቲ
ብሓፈሻ 28 ኣባላት ዝሓቖፈት
ብእወታ ዝረአ ምንባሩ ገሊጹ።
ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ፡ ነቲ
ብሓፈሻ ኩለን ፈደረሽናት ዞባ
ጽባሕ ረቡዕ 04 መስከረም 2019
ንዝወጠናኦ መደባት ከተግብራ ምኽኣለን
ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኵዕሶ እግሪ
ዝሞጎሰ መም. ሃይለማርያም፡ ኣብ ሓደ ሓደ
ኤርትራ ዘለዋ ግጥም መጻረዪ
ንኡሳን ዞባታት ዝረአ ጉድለት ዲስፕሊን
ዋንጫ ዓለም ንምክያድ እያ
ደገፍትን ስፖርታውያንን መኣረምታ
ኣስመራ ዝኣተወት።
ክግበረሉ ከምኡ’ውን ንገለ ውድድራት
ዋንጫ ዓለም 2022 ኣብ ሃገረ
ጎሲኻ ኣብ ዝተወሰነ ዓይነት ስፖርት
ቐጠር ክሰላሰል ብፊፋ መደብ
ጥራይ ኣተኲርካ ምስራሕ’ውን ኣብ ቀጻሊ
ዝተታሕዘሉ ኮይኑ፡ ዓባይ ሃገራዊት
ክድገም ከምዘይብሉ ኣዘኻኺሩ።
ጋንታ ኵዕሶ እግሪ ኤርትራ
ኣብቲ ዕለት ኣቦ መንበራት ፈደረሽናት
እውን፡ ነቲ ምስ ናሚብያ ዝጽበያ
ዞባ ኣብ መስርሕ ዘጋጠመ ብድሆታትን
ዘሎ ግጥም፡ ካብ ዝተፈላለያ
ሕጽረታትን ቴክኒካዊ ጸገማትን ብዝርዝር
ክለባት ዝተዋጽኡ 14 ፕሮፈሽናል
ልምምዳ
ከተሰላስል
ጸኒሓን
ኣላን።
ኣፍቀርቲ
ስፖርት፡
ነቲ
ጽባሕ
ካብ
ግጥም
ንምዕዛብን
ኣብ
ስታድዩም
ከቕርቡ እንከለዉ፡ ተወዳዳርነትን ተሳትፎን
ተጻወትቲ ዝርከቡዎም፡ ብጠቕላላ
በዚ ኣጋጣሚ ሃገራዊ ፈደረሽን ሰዓት 03፡00 ድሕሪ ቐትሪ ጀሚሩ ኣስመራ ክርከቡ ምዕዳሙ ህዝባዊ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል
38 ተጻወትቲ ሒዛ፡ ብኣሰልጣኒ
ኵዕሶ
እግሪ ኤርትራ፡ ንኹሎም ዝካየድ ግጥም ንምድጋፍን ኣህጉራዊ ርክባት ናይቲ ፈደረሽን ኣፍሊጡ። ዝተወስዱ ተበግሶታት እወታዊ ውጽኢት
ኣለምሰገድ ኤፍረም እናተኣልየት
ይርከቦ ምህላዉ፡ ኣብ ቀጻሊ’ውን ብዝሓየለ
ንኽድፋኣሉ ንኡሳን ዞባታት ኣበርቲዐን
ክሰርሓሉ ተማሕጺኖም።
ኣብቲ ዝቐረበ ገምጋም ተሳተፍቲ፣
ኣብ ከተማ ራባት ናይ ሞሮኮ ክእንገድ ዝቐነየ ውድድር መላእ ጸወታታት
ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይቲ ዞባ ድልዱል
ብፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ቅድድም ብሽክለታ
ኣፍሪቃ 2019 (‘ኦል ኣፍሪካን ጌምስ) ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ መጋረጃኡ ዓጽዩ።
ሰረት ሒዙ ንኽዓቢ ተራ ፈደረሽናት
ኣብ መወዳእታ መዓልታት ናይቲ ውድድር ኣብ ዓውዲ ኣትለቲክስ ዝተሳተፈት ዞባ ማእከል ዝተወደበ ካብ 24 ክሳብ ዞባ ማእከል ከምዚ ዓይነት ስልጠና ኮምሽነራት ንኡሳን ዞባታት ብንጽህናን
29 ነሓሰ 2019 ክወሃብ ዝቐነየ ናይ ምሃብ ክደፍኣሉ ከምዘለዎ ተላብዮም።
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ናይ ፍርቂ ማራቶን ንጥፈታት እያ ኣሰላሲላ።
ሞያዊ ድርኺትን ኣበርቲዖም ክሰርሑ
ኣብ’ቲ ኣገጣሚ ሓላፊ ጨንፈር
ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር፡ ኤርትራ ኣሰልጠንቲ ስልጠና፡ ብቐዳም 31 ነሓሰ
ብምግንዛብ ኣብ ዕብየት ስፖርታዊ
ብዘርእሰናይ ታደሰ ወርቂ መዳልያ ክትዓትር ክኢላ ከም ዝነበረት ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፈደረሽን ቅድድም ስፖርት ዞባ ማእከል ኣቶ ክፍለ ንጥፈት ከበርክቱ ንዝኽእሉ ግዱሳት ሞያዊ
ኣብርሃ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ንሰልጠንቲ
ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ድማ ንግርማይ ገብረስላሴን ዮናስ ያቆብን ብሽክለታ ዞባ ማእከል ተዛዚሙ።
ስልጠናታት ኣብ ምሃብ’ውን ትኹረት
ኣብ’ቲ
ካብ
ኩለን
ጋንታታት
መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን
ኣሰሊፋ ስለ ዝነበረት “ተመሳሳሊ ዓወት ክትዓትር ትኽእል እያ” ዝብል ግምት
ክወሃቦ ኣዘኻኺሮም።
ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ቀጻሊ ክጽዕሩ
ነይሩ።
ኣብ መወዳእታ ዋና ዳረክተር ክፍሊ
እንተኾነ ግን ኣብዚ ውድድር እዚ ኬንያውያንን ሞሮኳውያንን ኣትለታት እዮም ዝተዋጽኡ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከምዘለዎምን ንዝወሰዱዎ ስልጠና ከኣ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣብራሃም
ጸብለል ክብሉ ክኢሎም። ነዚ ውድድር እዚ ኬንያዊ ኤኪሩ ቲቱስ ብ1፡01፡42 ዝርከባኦም ብሓፈሻ 14 ኣሰልጠንቲ ንኻልኦት ከመሓላልፉዎን ኣብ ግብሪ ዮሃንስ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ኣብ ዝሓለፈ
ክዕወተሉ እንከሎ፡ ሞሮኳውያን ኤልዓራቢ ረዳን ሳህሊ ሓምዛን ካልኣይን ሳልሳይን ዝተሳተፉዎ ስልጠና፡ ብኣሰልጣንን ክጥቀሙሉ ከምዘለዎምን ክሕብር ኣዋርሕ ዝተኻየዱ ስፖርታዊ ንጥፈታት
ሓላፊ ዳንነትን ቅድድም ብሽክለታ ከሎ፡ ሓላፊ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን
ኮይኖም።
ዕቑር ዓቕሚ ስፖርታውያን እቲ ዞባ ኣብ
ግርማይ ገብረስላሴ ብ1፡05፡25 ዓስራይ ተርታ ክሕዝ እንከሎ ዮናስ ያቆብ ድማ ዞባ ማእከል ኣቶ በረኸት ዘርአ እዩ ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ምብርባር ዕዙዝ ተራ ከምዝነበሮ ብምጥቃስ፡
ብኽልሰ ሓሳብን ግብርን ተዋሂቡ።
ብወገኑ ነዚ ስልጠና ዝሃበ ኣሰልጣኒ
ብ1፡05፡34 መበል 11 ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹ።
ኣብ መጻኢ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ተካእቲ
ብተወሳኺ ጎኒ ጎኒ እዚ ዝወሰዱዎ ኣቶ በረኸት ዘርአ ኣመስጊኑ። ኣቶ
ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ኣትለታት ካብ ቀዳማይ
ስፖርታውያን ኣብ ምፍራይ ዝያዳ
ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ክስርዓ እንከለዋ፡ ኤርትራውያን ኣትለታት ዶልሺ ተስፉ፡ ስልጠና ንስርሖም ዝሕግዞም ናይ ሓደ እንድርያስ፡ ሰልጠንቲ ዝወሰዱዎ ጸቒጠን ክሰርሓ፡ ብተወሳኺ’ውን ሕግን
መዓልቲ ትምህርቲ ብክኢላ ፎቶ ፊኒሽ ስልጠና ናይ ቋንቋ ክእለቶም ከዕብዩን
ስምረት መርሃዊን ኮኾብ ተስፋጋብርን ካብ 10 ክሳብ መበል 12 ተርታ ሒዘን።
ሕጋጋትን ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርት
ኣብ ናይ 1500 ሜትሮ ፍጻመ ውድድር፡ ኬንያዊት ካሌኔ ኪፕሮፕ ብ4፡19፡33 ኣቶ ኤፍሬም ኢሳቕ ኣብ ናይ ሓደ ኣብ ነንሓድሕዶም ብፍቕርን ስኒትን ብሰፊሑ ከምዝፍለጥ ንምግባሩ ክድፋኣሉ
ዕውትቲ ክትከውን እንከላ፡ ራሄል ዳኒኤል ድማ ብ4፡27፡04 ዓስራይ ተርታ ሒዛ። መዓልቲ ውድድር (ROAD RACE)፡ ተጠርኒፎም ፍልጠቶም ከካፍሉ ምዃኑ፡ ኣብ ምእላይ ስፖርታዊ ንጥፈታት
ኣብ 5000 ሜትሮ ናይ ፍጻመ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ፣ ኤርትራ ንኣትለታት ናይ ውልቂ ውድድር ክሮኖ ሜተር፡ ከምዘለዎምን ድሕሪ ምሕባር፡ ዞባ ንዝነጥፉ ኣካየድቲ ድማ ናይ ምሕደራ
ዓወት ሃብተ፡ ዮውሃንስ ክፍለን ተስፉ ተወልደን ኣሳቲፋ። ነዚ ውድድር እዚ ሰለስተ ናይ ጋንታ ክሮኖ ሜተር፡ ብኽልቲኡ ድማ ካብኡ ዝድለ ዘበለ ከማእል ኣብ ስልጠና ንምሃብ ክስራሓሉ ምዃኑ
ኬንያውያን ኣትሌታት ክዕወቱሉ እንከለዉ፡ ዓወት ሃብተ መበል 11፡ ዮውሃንስ ጾታ ዝካየድ (MIXED RELAY)፡ ጎድኖም ደው ከምዝብል ገሊጹ።
ኣፍሊጡ።
** ** **
ክፍለ መበል 12፡ ተስፉ ተወልደ ድማ ኣብ መበል 17 ተርታ ተሰሪዖም። እዚ ሓጺር ውድድር (prologue) ከምኡ
ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 10 ሽሕ ሜትሮ ውድድር፡ እውን ናይ ሽኳ (criterium) ዘተኮረ
ኢትዮጵያውያን ኣትለታት ንሰለስቲኡ መዳልያታት ክዓትራኦ እንከለዋ፡ ንፈለማ ውድድር ንኣተሓሕዛ ግዜን ውጽኢቱን
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ሱሌማን እድሪስ ካብ ሓመልማሎ ቀዳሞት
እዋን ኣህጉራዊ ውድድር ዘካየደት ዮዲት ኣብርሃም ድማ ብ34፡48 10ይ ተርታ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ቅድድም
ብሽክለታ
ዞባ
ማእከል
ክካየድ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ንጥፈታት ሰለስተ ኮይኖም።
ሒዛ።
ክጥቀመሎም
ዝጸነሐ
ሕጊ
UCI
ናይ
ተዛዚሙ።
ኣብ ናይ 400 ሜትሮ፡ ኢብራሂም
ክብረኣብ ተስፋሚካኤል
2008 ኮይኑ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ግና
እዚ ንውድድራት ኩዕሶ እግሪ፡ መርበብን ሮሞዳን - በረከንትያ፡ ዮስፍ ዋዝንተት ከምኡ
ሓደስቲ ዝተወሰኹን ዝተመሓየሹን ኣትለትክስን ዘጣመረ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ድማ ዙቡር መሓመድ ስዒድ ካብ ብሸሪ
ናይ 2019 ሕጊ ዩሲኣይ ብምህላዎም ካብ ኩለን ከባቢታት እቲ ንኡስ ዞባ ዝተዋጽኡ ተዓዊቶም። ኣብ 800 ሜትሮ፡ ዓብደልመጂድ
ንሰልጠንቲ ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂቡ። ስፖርታውያን ተሳቲፎሞ።
ሳልሕ - ሓመልማሎ፡ ማሕሙድ መሓመድ
ኣብ መንጎ ሓሙሽተ ጋንታታት ኩዕሶ
ኣብ መንጎ ዓወትን ኣልሂላልን
ኣብ መወዳእታ ኣሰልጣኒ ጋንታ
ብኵዕሶ እግሪ፡ ምምሕዳር ከባቢ ሊበና፡ ዓሊ - ብሸሪ፡ ዓብዱላሂ ሕሴን - ሓመልማሎ
እግሪ ብፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ሰሜናዊ ዝተኻየደ ጸወታ ድማ ጋንታ ዓወት 1ብ ዓራግ ኣቶ በረኸት የማነን ተሓጋጋዚት
በረከንትያን ዋዝንተትን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ተዓዊቶም።
ቀይሕ ባሕሪ ዝተወደበ ሊግ ሳውሒሊ 0 ተዓዊታ።
ኣስልጣኒት ጋንታ ጋላ ነፍሒ ወ/ት ሳልሳይ ክወጻ እንከለዋ፡ ብኵዕሶ መርበብ፡
ኣብ 1500 ሜትሮ ቶማስ ተኽሊት ናይ ቀዳማይ ጸወታኡ ዛዚሙ።
ኣብ መንጎ ምዳራባን ኢራብን ወሓዚት ኪዳነን ኣብ ዝሃቡዎ ቃል፡
ድማ ሊበና፡ ዋዝንተትን ሓመልማሎን ተመሳሳ ሓመልማሎ፡ ኣደም ሙሳ - ዋዝንተት፡ ሓሰን
ኣብዚ ቀዳማይ ጸወታ ክለብ ቸሜንቶ ዝተኻየደ ድማ ጋንታ መዳራባ 3ብ0 ክወሃቦም ዝቐነየ ስልጠና ቅድድም
ደረጃ ሒዘን።
መሓመድ በሸሪ፣ ኣብ 3000 ሜትሮ፡ እድሪስ
ምስ ኢራብ 2ብ2 ክፈላለያ እንከለዋ፣ ኣሰኒፋ። ብሓፈሻ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ብሽክለታ ዞባ ማእከል ድሕሪ ምምስጋን
ኣብ ኣትለቲክስ ኣብ ናይ 200 ሜትሮ፡ ኢብራሂም - በረከንትያ፡ ዓብደልቃድር
ምዳራባን ዓወትን`ዉን ብተመሳሳሊ ገጽ ጸወታ ጋንታታት ቸሜንቶ 8፡ ዓወት ኣብ ስርሖም ሓጋዚን ጠቓምን ዝኾነ
ያሲን መሓመድ ካብ ዋዝንተት፡ ዓብደልዓዚዝ መሓመድ ዓሊ - በሸሪ፡ ፈራሕ መሓመድ 1ብ1 ብዝኾነ ውጽኢት ካብ ሜዳ 7፡ መዳራባ 7፡ ኣልሂላል 4፡ ኢራብ ድማ ትምህርቲ ከም ዝቐሰሙን ኣብ ባይታ
መሓመድ ዓሊ ካብ ብሸሪ ከምኡ ድማ ሊበና ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ወጺኦም።
ወጺአን።
1 ነጥቢ ኣዋህሊለን ኣለዋ።
ከኣ ክሰርሑሉ ምዃኖምን ድሕሪ

ናሚብያ

‘ኦል ኣፍሪካን ጌምስ’ ተዛዚሙ

ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል
ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ሂቡ

ንጥፈታት ስፖርት ሓመልማሎ ተዛዚሙ

ሊግ ሳውሒሊ ተዛዚሙ

ሓዳስ

ኤርትራ

3 መስከረም 2019 - ገጽ 10

መበል 29 ዓመት ቁ.2

ምልክታ

በይሉል ገብረሚካኤል

ዞባ ማእከል
ኣስመራ

ይቕረብ።

እድሪስ መሐመድኢማን እድሪስ ምባል
ተሪፉ፡ እድሪስ መሓመድኢማም እድሪስ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/10/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋባእያ ቁ/32 ይቕረብ።
ዓብደልከሪም
መሓመድአማን
እድሪስ ምባል ተሪፉ፡
ዓብደልከሪም
መሓመድኢማም
እድሪስ
ተባሂሉ
ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣
ዝቃወም
እንተሎ፡ ን30/10/19 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
1ይ መጋባእያ ቁ/32 ይቕረብ።
ዓብደልሓይ መሓመድአማን ኢድሪስ
ምባል ተሪፉ፡ ዓብደልሓይ መሓመድኢማም
እድሪስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/10/19 ኣብ 1ይ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ/32 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተ ኣስመራ
ከሳሲ ኣቶ ተስፋኣለም ረድኢ፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ተስፋኣለም ገብረመድህን ናይ
ስም ምትሕልላፍ ክሲ ተመስሪቱልካ
ስለዘሎ፡ ን1/10/19 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ግን ንስኻ ኣብ ዘይብሉ
ጉዳይካ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጸሎት
ወ/ሮ ጽገ ተኽለኣብ፡ በዓል-ቤተይ
ተኪኤ ሰረቐ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቁ
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/10/19
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳ ክርስትያን
ልኡላ ገብረኣብ ዑቕባዝጊ፡ ወለድና
ገብረኣብ ዑቕባዝጊን ለተየሱስ ገብረን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና
ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/9/19 ኣብ ቤ/ፍ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከባቢ 02 ከረን
ዳዊት ገብረኣምላኽ ተስፋ፡ ጓልና
ብርሃናዊት
ዳዊት
ገብረኣምላኽ
ስለዝተሰውአት፡ ኣነ ምስ በዓልቲ-ቤተይ
ወ/ሮ ንጽህቲ ገብረዝጊ ኣብ ዝንቀሳቐስን
ዘይንቀሳቐስን ንብረት ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን24/9/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ
ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ጎደና 132-5 ቁጽሪ ገዛ 72 ኣብ ቤት
ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ብመለለዪ ቁጽሪ 1፡008136 ካብ ስም
ወላዲትና ናብ ስመይን ናብ ስም ወዲ ሓወይ ፊልሞን ቢንያም
ሃይለን ዝተሰጋገረ ብስምምዕ ምቅሊት ውርሲ ምስ ወዲ ሓወይ
ብዝፈጸምክዎ መሰረት ብጽሒተይ ዝኾነ ክልተ ክፍልታት
ኣብ 153 ት/ሜ ዝተደኮነ ናብ ስመይ ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ
እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልታት
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት
ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን
ይቕረብ። ተቓዋሚ እንተዘይቀሪቡ ግን ሰነዳተይ ኣቕሪበ ዋንነቱ
ናብ ስመይ ከሰጋግር ምዃነይ የፍልጥ።
ወ/ሮ ረዲኤት ሃይለ ኣባይ

ሓበሬታ

ዞባ ደቡብ
መንደፈራ
ከሳሲ ኣቶ ተስፎም ገብረኣብ ድራር፡
ተኸሳሲት ወ/ሮ ኣኽበረት ዑቕባጼን
ኣድራሽኣ ካብዚ ሃገር ወጻኢ ስለዝኾነ፡
ንወደይ ናትናኤል ተስፎም ክህቦ
ዝጸናሕኩ ቀለብ ቆልዓ ዝወስዶ ስለዝሰኣነ
ወደይ ውን ኣብዚ ሃገር ስለዘየለ፡ እቲ
ተኣኪቡ ዘሎ ቀለብ ናባይ ክምለሰለይ
ከምኡ ውን ደው ክብለለይ ስለዝበለ፣
ተኸሳሲት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን24/10/19 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።
እንተዘይቀሪባ ግን ንሳ ኣብ ዘይብሉ
ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ሓውሲ ከተማ
እምኒሓይሊ
ወ/ሮ ኣልማዝ ተስፋማርያም፡ ወለደይ
ተስፋማርያም ገ/ማርያምን ከበደሽ ሃይሉን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን30/8/19 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ
ቤት ፍርዲ
መነኽሰይቶ
ወ/ሮ ደስታ ሓድጉ፡ በዓል-ቤተይ
ካሕሳይ ግደይ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ ካብ
ክልቴና ኣብራኽ ዝተወልዱ ደቅና
ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/9/19 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ምልክታ
ምስግና ስብሃቱ ልባብ ዝተባሃልኩ ነብርነተይ ከረን ዝኾነ ብመለለይ
ቁጽሪ 000862 ብስመይ ዝተመዝገበ ውዕል ክራይ መሬት ሊዝ
ብኣጋጣሚ ኦርጂናል ስለዝጠፍኣኒ ረኺበዮ እየ ወይ ድማ ብዕዳ
ሒዘዮ እየ ዝብል ብቁጽሪ ቴሌፎን 07216150 ይደውለለይ።
እንተዘይኮይኑ ግን ናይዛ ጠፊኣትኒ ዘላ ውዕል ክራይ መሬት ሊዝ
ኦርጂናል ክሓትት ምዃነይ ደጊመ ይሕብር።
ምስግና ስብሃቱ ልባብ

ኣገልግሎታት ጨንፈር ማርኬቲን
ኣብ ማእከል ከተማ፡ ጎድኒ ሃገራዊ ባንክ ኤርትራ፡ ፊት ፖስት ኦፊስ፡
ጥቓ ፋርማሲ ቁጽሪ 1 ዝርከብ ጨንፈር ማርኬቲን ሚኒስትሪ ዜና፡
ብማዕከናት ዜና (ጋዜጣ፡ ሬድዮን ቴለቪዥንን) ክቃላሕ ዝድለ፦
1) ሕጋዊ ምልክታታትን ሓበሬታን
2) መወዓውዒ ንግዳዊ ትካላት
3) መላላዪ ፍርያትን ኣገልግሎታትን
4) ሓበሬታ ስነጥበባዊ ፍርያትን ምርኢታትን
5) ናይ ዮሃናን ምስጋናን መልእኽቲታት
እናተቐበለ ብርትዓዊ ዋጋ ብማዕከናት ዜና ዘቃልሕ ትካል እዩ። በዚ
መሰረት፦
- ፍርያትኩምን ኣገልግሎታትኩምን ምስ ህዝቢ ከተላልዩ
እትደልዩ ትካላት (ፋብሪካታት፡ መስንዓት፡ ሆቴላት፡ ኣብያተ
መግቢን መስተን፡ መሸጣ ኣልባሳት፡ ኤለክትሮኒክስን ካልእ
ፍርያትን ኣቑሑን)፣
- ንምርኢት ወይ መሸጣ ዝቐርብ ስነጥበባዊ ፍርያት ዘለኩም
ደረስቲን ኣፍረይቲን ፊልምታት፡ ትያትራት መጻሕፍቲ፡
ድራማታት ወዘተ.
- ዝተፈላለየ ናይ ስልጠናን ትምህርቲን ኣገልግሎታት እትህቡ
ትካላት
- ኣብ ዕለተ ልደት፡ ሕጸ፡ መርዓ፡ መመረቕታ፡ ዝኽሪታት
እዮቤልዩን ካልእን ናይ ዮሃና መልእኽቲታት ከምኡ’ውን
ኣብ ግዜ ሓዘን ናይ ምስጋና ጽንዓትን መልእኽቲታት
ከተመሓላልፉ እትደልዩ፦
ብቁጽሪ ቴለፎን፦ 127494 / 125013 ደዊልኩም ክትወከሱ
ትኽእሉ።
ጨንፈር ማርኬቲን ሚኒስትሪ ዜና ብተወሳኺ፡ ኣብ ማእከላይ ቤት
ጽሕፈቱን ኣብዞም ዝስዕቡ ቦታታትን ካብ ወነንቲ ቴለቪዥን ናይ
ኣገልግሎት ግብሪ ይቕበል፦
- ዞባ ማእከል =
ኣብ 13 ምምሕዳር ንኡሳን ዞባታት
ኣስመራ
- ዞባ ደቡብ

=

ኣብ መንደፈራ፡ ደቀምሓረ፡ ድባርዋ፡

- ዞባ ዓንሰባ

=

ኣብ ከረን፡ ሓጋዝ፡ ዓዲተከለዛን፡

- ዞባ ጋሽ ባርካ = ኣብ ባረንቱ ተሰነይ ኣቑርደት፡
- ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ = ኣብ ባጽዕ
ጨንፈር ማርኬቲን ሚኒስትሪ ዜና
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ምልክታ
ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ኣርባዕተ
ኣስመራ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ጎደና 132-5 ቁጽሪ ገዛ 72
ኣብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ብመለለዪ ቁጽሪ 1፡
008136 ካብ ስም ወላዲትና ናብ ስመይን ናብ ስም ኣሞይ
ረዲኤት ሃይለን ዝተሰጋገረ ብስምምዕ ምቅሊት ውርሲ ምስ
ኣሞይ ብዝፈጸምክዎ መሰረት ብጽሒተይ ዝኾነ ክልተ
ቀንዲ ክፍልታት ክልተ ሓገዝቲ ክፍልታት ኣብ 130
ት/ሜ ዝተደኮነ ናብ ስመይ ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ እዚ
ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልታት
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ
ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ
ካዳስተር ይቕረብ። ተቓዋሚ እንተዘይቀሪቡ ግን ሰነዳተይ
ኣቕሪበ ዋንነቱ ናብ ስመይ ከሰጋግር ምዃነይ የፍልጥ።
ኣቶ ፊልሞን ቢንያም ሃይለ

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ቤ/ት ኣልያንስ ፍራንሰዝ
ኣብ ዓለም ኣስታት 800 ቤ/ት ኣልያንስ ፍራንሰዝ ኣለዋ ካብዚኤን ሓንቲ ማእከል ኣብያተ
ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኣስመራ ትርከብ።
ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ካብ ጀመርቲ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ዘማልእ ኮይኑ ዓለምለኻዊ
ዲፕሎማ ዘውሕስ ምዃኑ ከነበስር ንፈቱ።
ካብ ሽድሽተ ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ህጻናት’ውን ምዝገባ ኣሎ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ቁ.ስ 122605 / 115270
ኣድራሻና፣ ጎድኒ ቤ/ት ማይ ተስፋ ጥቓ ዓሮባና ሬስቶራንተ እዩ።

ምልክታ
ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ምም/ን/
ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ
ጎደና 132-5 ቁጽሪ ገዛ 72 ኣብ ቤት
ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ብመለለዪ ቁጽሪ 1፡
008136 ካብ ስም ወላዲትና ናብ ስመይን
ናብ ስም ወዲ ሓወይ ፊልሞን ቢንያም
ሃይለን ዝተሰጋገረ ብስምምዕ ምቅሊት
ውርሲ ምስ ወዲ ሓወይ ብዝፈጸምክዎ
መሰረት ብጽሒተይ ዝኾነ ክልተ ክፍልታት
ኣብ 153 ት/ሜ ዝተደኮነ ናብ ስመይ
ከሰጋግሮ ስለዝደለኹ እዚ ምልክታ እዚ
ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልታት
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ
ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ
ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን
ይቕረብ። ተቓዋሚ እንተዘይቀሪቡ ግን
ሰነዳተይ ኣቕሪበ ዋንነቱ ናብ ስመይ
ከሰጋግር ምዃነይ የፍልጥ።
ወ/ሮ ረዲኤት ሃይለ ኣባይ
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ቴክሳስ - ሸውዓተ ሰባት ብዕጡቕ ተቐቲሎም

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ኬንያ ሬሳታት በጻሕቲ ንምድላይ
ሰራዊት ተዋፍር

ኣብ ኣመሪካ - ቴክሳስ፡ ኣብ ውሽጢ
ሓደ ወርሒ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ
ዝተፈጸመ ናይ ኣልማማ መጥቃዕቲ፡
ብውሕዱ ሸውዓተ ሰባት ተቐቲሎም።
ኣብቲ መጥቃዕቲ ፈለማ ብጥይት
ዝተወቕዐ፡ ንማኪና ናይቲ ዕጡቕ ደው
ኣቢሉ ክፍትሽ ዝፈተነ ፖሊስ ኣመሪካ
ኰይኑ ብድሕሪ’ዚ፡ እቲ ዕጡቕ ናብ
ሓለፍቲ መንገድን ማካይንን ኣልማማ
ጠያይት ክትኩስ ከም እተራእየ ናይ ዓይኒ
መሰኻኽር ገሊጾም።
ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ዕጡቕ
ኣብ 30ታት ዝርከብ ጻዕዳ ኮይኑ፡ ነዚ
መጥቃዕቲ ክፍጽም ዝደረኾ ኩነታትን
ዕላማኡን ዛጊት ኣይተነጸረን።
ቅድሚ ሓደ ወርሒ፡ ኣብ ቴክሳስ
ከተማ ኤል ፓሶ ሓደ ዕጡቕ ብዝፈጸሞ
ተመሳሳሊ ናይ ኣልማማ መጥቃዕቲ፡
ህይወት 22 ሰባት ከም ዝቐዘፈ

ይፍለጥ።
ኣብዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ፡ ሰለስተ
ኣባላት ፖሊስ ዝርከቡዎም 20 ሰባት
ቈሲሎም ከም ዘለዉን ሓያሎ ካብኣቶም
ብጽኑዕ ተሃስዮም ከምዘለዉን ሰብ መዚ
ሕክምና ኣረዲኦም።
ኣብ ኣመሪካ ሕሉፍ ዘርኣዊ ኣረኣእያ
ብዘለዎም ጸዓዱ ዝካየድ ናይ ኣልማማ

መጥቃዕቲ እናበዝሐ ይመጽእ ከምዘሎ
ዝጠቕሱ ፖለቲከኛታት ናይታ ሃገር፡
ጠንቂ ናይዚ ድማ ኣንጻር ስደተኛታት
ዝቐንዐ ፖሊሲታት ፕረዚደንት ዶናልድ
ትራምፕ ምዃኑ ይወቕሱ።
ኣብ
ኣመሪካ ዘሎ ፍኑው መሸጣ ብረት’ውን
መግትኢ ክግበረሉ እዮም ዜጋታት’ታ
ሃገር ዝጽውዑ።

ኣርጀንቲና ቁጽጽር ባጤራ ጀሚራ
ኣብ ሃገራዊ ፓርክ ኬንያ ምብጻሕ
ዘካይዱ ዝነበሩ ሸውዓተ ሰባት ብጋሻ
ውሕጅ ድሕሪ ምውሳዶም፡ ኣማኢት
ወተሃደራት’ታ ሃገር ኣብቲ ከባቢ
ተዋፊሮም ሬሳታት ግዳያት ይደልዩ
ከምዘለዉ ምንጭታት’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ድሕሪ’ቲ ሓደጋ ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ
ድሮ ናይ ክልተ ሰባት ሬሳ ክርከብ
እንከሎ፡ ካልኦት ሓሙሽተ ግን ሃለዋቶም
ከም ዘይተፈለጠ ተገሊጹ።
ኣብቲ ‘ሄልስ ጌት’ ዝተባህለ ሃገራዊ ፓርክ
ዘጋጠመ ሓደጋ፡ ሓሙሸተ ኬንያውያን
በጻሕቲ፡ ከምኡውን ሓደ ወጻእተኛ ምስ
ተሓጋጋዚኡ ግዳይ ውሕጅ ከም ዝኾኑ
ተፈሊጡ።
እቲ ሓደጋ፡ ካብ ከተማ ናይሮቢ 100
ኪሎ ሜተር ንሰሜናዊ ምዕራብ ርሒቑ
ኣብ ዝርከብ ሕዛእቲ ከም ዘጋጠመን

ድሕሪ’ቲ ሓደጋ እቲ መስሕብ በጻሕቲ
ንግዚኡ ከም እተዓጽወን ሰብ መዚ ኬንያ
ሓቢሮም።
ሓደ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓነ ብዛዕባ እቲ
ዘጋጠመ ንሓለውቲ ናይቲ ሃገራዊ ሕዛእቲ
ምስ ሓበረ፡ ብሄሊኮፕተር ዝተሰነየ ዳህሳስ
ከም ዝተኻየደ’ዩ ዝግለጽ።
እቶም ሃለዋቶም ዘይተረኽቡ በጻሕቲ፡
ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንቓለ
ምስክርነት ናይቶም ዝደሓኑ መሰረት
ብምግባር ፖሊስ ኬንያ ንኤኤፍፒ
ሓቢሩ።
ሄልስ ጌት ማለት ‘ኣፍደገ ገሃነም’ ተባሂሉ
ዝጽዋዕ መስሕብ በጻሕቲ ዝዀነ ሃገራዊ
ሕዛእቲ ኬንያ፡ ጋሻ ውሕጅ ብቐጻሊ
ዝረኣየሉ ከባቢ እዩ።
እቲ ሃገራዊ ፓርክ ኣብ 1984 እዩ
ተደኲኑ።

ተወሳኺ

ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ንመማዕረጊ መርዓ
ተባሂሉ ዝትኰስ ርቺት፡ ንመርዓውቲ
ገጾም ክልብልቦም ይረአ’ዩ። ኣብ ስጳኛ
ግን ንመማዕረጊ ምርኢት ተባሂሉ
ዝተተኰሰ ርቺት ህይወት ደራፊት እዩ
ኣጥፊኡ። እቲ ፍጻመ ዝሓለፈ ሰንበት’ዩ
ኣብ ጥቓ ከተማ ማድሪድ ኣጋጢሙ።
ጓል 30 ዓመት ስጳኛዊት ደራፊትን
ተላሃዪትን ጁዋና ጋርሺያ ድማ’ያ
ግዳይ ርቺት ዝዀነት። ኣብ ጽምብል
መዛዘሚ ፈስቲቫል ከተማ ‘ላስ በርላናስ’፡
ጁዋና ኣብ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ሽሕ
ተዓዘብቲ እናደረፈትን እናተላሃየትን
እንከላ’ያ ኣብ ጥቓኣ ብዝተተኰሰ

ንቑጠባ’ታ ሃገር ካብ ውድቀት ብምድሓን፡
ንሰራሕተኛታትን ኣህለኽትን ዘርብሕ
ከምዝዀነ ኣረዲኡ።
ኣርጀንቲና ኣብ ፋይናንሳዊ ቅልውላው
ከይትኣቱ ስግኣት ከምዝጸንሐ ዝጠቕሱ
ክኢላታት ቁጠባ’ታ ሃገር፡ ዋጋታት ባጤራ
‘ፔሶ’ ከንቈልቁልን ናህሪ ዋጋታት ሃለኽቲ
ክረአን ጀሚሩ ከምዝጸንሐ የረድኡ።
ፕረዚደንት ማክሪ ብሰንኪ ክኽተሎ ዝጸንሐ
ፖሊሲ ናጻ ዕዳጋ፡ ዝሓለፈ ዓመት ቁጠባ
ኣርጀንቲና ካብ ምከት ክወጽእ ከምዘይከኣለ
ድማ እቶም ክኢላታት ይወቕሱ።
ዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ ኣብ ብርካውያን
ዕዳታት’ታ ሃገር ናይ 30 ሚእታዊት
ምንቁልቋል ክኽሰት እንከሎ፡ ዋጋ ባጤራ
‘ፔሶ’ ብመንጽር ዶላር ድማ ብልዕሊ
36 ሚእታዊት ከምዝነከየ ወግዓውያን
ምንጭታት’ታ ሃገር ይሕብሩ።

እስራኤልን ሕዝቦላህን ተዂሲ ተለዋዊጦም

ርቺት ተሃሪማ። ብኡ ንብኡ ድማ ኣብ
መድረኽ ተሰጥሐት። በቲ ኩነታት
ዝሰንበዱ ተዓዘብቲ ጫቚጫቚ በሉ። ኣብ
መንጎ’ቶም ተዓዘብቲ ዝነበሩ ክልተ ሰብ
ሞያ ሕክምና’ውን ተጓዪዮም ነታ ደራፊት
ንምሕጋዝ ፈቲኖም። የግዳስ ከቢድ ሃስያ
ዝወረዳ ጁዋና፡ ኣብ ቅድሚ’ቶም ደርፋ
ክዕዘቡ ዝመጹ ኣፍቀርታ’ያ ኣብ መድረኽ
ዓሪፋ። እቲ ‘ላስ በርላናስ’ ኣብ ዝተባህለት
ኣብ ጥቓ ከተማ ማድሪድ ትርከብ ከተማ
ዘጋጠመ ትራጀዲ ብመርበብ ማበራዊ
መራኸቢታት ተዘርጊሑስ ሓያሎ ሰባት
ርእቶታቶም ይህቡሉ ምህላዎም’ዩ ቢቢሲ
ዝሕብር።

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሸጣ መድሃኒት ራህዋ

ኣርጀንቲና ቁጠባ’ታ ሃገር ካብ ምንቊልቋል
ንምድሓን ምዃኑ ዝገለጸቶ ናይ ባጤራ
ቁጽጽር ከምዝጀመረት ኣፍሊጣ።
መንግስቲ ኣርጀንቲና ዜጋታት ኣብ
ፋይናንሳዊ ልውውጥ ሓድሽ ሕጊ
ዘተኣተተወሉ ምኽንያት፡ ዋጋታት
ባጤራ’ታ ሃገር ‘ፐሶ’ ካብ ምንቁልቋል

ንምድሓን ምዃኑ
ገሊጹ። ብመሰረት’ቲ
ወጺኡ ዘሎ ሓድሽ
ሕጊ፡ ኩባንያታት’ታ
ሃገር
ብፍቓድ
ማእከላይ
ባንክ
ኣርጀንቲና ጥራይ
ናይ ወጻኢ ባጤራን
ወርቅን ክዕድጋ
ከምዝኽእላ ተነጺሩ
ኣሎ። ብዘይካ’ዚ
ዜጋታት’ታ ሃገር
ልዕሊ 10 ሽሕ ዶላር ናይ ወጻኢ ባጤራ
ክዕድጉ ምስዝደልዩ፡ ጠለባቶም ክማላእ
ኣቐዲሞም ፍቓድ ማእከላይ ባንክ’ታ ሃገር
ከምዘድልዮም ተሓቢሩ።
ፕረዚደንት ኣርጀንቲና ማውሪሽዮ
ማክሪ፡ ሃገሩ ዘውጸኣቶ ሓድሽ ሕጊ

ሰራዊት እስራኤልን ዕጡቓት ሕዝቦላህን
ንሰሙን መመላእታ ተፋጢጦም ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡባዊ
ዶባት ሊባኖስ ብሚሳይልን ከቢድ ብረትን
ዝተሰነየ ናይ ተዅሲ ልውውጥ ከም
ዘካየዱ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን።
ሰራዊት እስራኤል ድሕሪ’ቲ ግጭት
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ ሊባኖስ
ዝመደበሩ ዕጡቕ ሚሊሻ ሕዝቦላህ
ንወተሃደራዊ መዓስከራቱ ዒላማ ዝገበረ
ሓያለ ሚሳይላት ጸረ-ታንክ ድሕሪ
ምውንጫፉ፡ ክሳብ 100 ዝኸውን
ከቢድ ብረት ናብ ውሽጢ ሊባኖስ
ብምውንጫፍ ግብረ-መልሲ ከም ዝሃበሉ
ገሊጹ። እቲ ብሕዝቦላህ ዝተወንጨፈ
ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ኣብ ከባቢ’ቲ
ዶብ ትንቀሳቐስ ዝነበረት ወተሃደራዊት
ኣምቡላንስ እንተ ዘይኰይኑ፡ ኣብ ልዕሊ
ወተሃደራቱ ይዅን ካልእ ዘውረዶ ዝዀነ
ጉድኣት ከም ዘየለ’ውን እቲ ሰራዊት
ወሲኹ ሓቢሩ። ሕዝቦላህ ብወገኑ፡ በቲ
ዝወንጨፎ ጸረ-ታንክ ሚሳይል ሓንቲ
ታንክ እስራኤል ከም ዝዓነወትን ኣብ
ውሽጣ ዝነበሩ ታንከኛታት ብምሉኦም
ግዳይ ሞትን መቝልትን ከም ዝዀኑን

ኣፍሊጡ። ብወገን እስራኤል ዝተተኰሰ
ከቢድ ብረት ብዝሑ ካብ 40 ከም
ዘይሓልፍ’ውን ወሲኹ ገሊጹ። እንተዀነ፡
ሓቅነት ናይዚ ብኽልተኦም ወገናት
ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታታት ብናጻ ኣካል
ክረጋገጽ ኣይከኣለን ዘሎ።
ሰብ-መዚ እስራኤል፡ እቲ ምስ ሊባኖስ
ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ዝተፈጥረ
ወተሃደራዊ ረጽሚ ነዊሕ ከይጸንሐ ደው
ከም ዝበለ፡ እንተዀነ ካብ ሕዝቦላህ ገና
ከቢድ ወተሃደራዊ ስግኣት የንጸላሉ ከም
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ጎደና ሃገር ቁ.20 ፊት መስጊድ ገዛ ባንዳ ጥልያን
ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ዘሎ ሓቢሮም። እቲ ናይ ተዅሲ ልውውጥ
ደው ድሕሪ ምባሉ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር
ሊባኖስ ሳዓድ ሓሪሪ፡ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ
ወተሃደራዊ ኵነታት ናብ ምሉእ ኲናት
ንኸይዓርግ ኣመሪካን ፈረንሳን ጣልቃ
ክኣትዋ ጻውዒት ምቕራቡ’ዩ ዝግለጽ።
ኣብቲ ዶብ ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት
ዓቃብ-ሰላም ሕቡራት ሃገራት’ውን፡
ክልተኦም ወገናት ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ
ወተሃደራዊ ወጥሪ ዘጋድድ ስጕምቲ
ካብ ምውሳድ ክቑጠቡ ጸዊዑ ኣሎ።
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