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ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ ጨንፈር ዓባይ-ብሪጣንያን ኣየርላንድን 1ይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ
ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን 

ኲናት ኤርትራ (ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ) 
ጨንፈር ዓባይ-ብሪጣንያን ኣየርላንድን፡ 
ብ26 ለካቲት 1ይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ። 
ግዝያዊት ኣደ-መንበር ጨንፈር 

ኮይና ክትነጥፍ ዝጸንሐት ወ/ሮ ጅምዓ 
ዑመር፡ ውሑዳት ግዱሳት ዜጋታት 
ብምትእኽኻብ - ሓርበኛታት ስንኩላን 
ንምድጋፍ ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 
ንስራሕ ከም እተበገሱ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 
ግዳ ጨንፈሮም ልዕሊ 700 ኣባላት 
ዝሓቘፈ ሰፊሕ ዝርጋሐ ዘለዎ ኮይኑ 
ምህላዉ ኣረዲኣ። 
ወ/ሮ ጅምዓ፡ ዛጊት ብወፈያን ካብ 

ክፍሊት ኣባልነትን ዝተረኽበ ኣስታት 

ማእከል - 279 መንእሰያት ብዝተፈላለየ ሞያ ሰልጢኖም
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ካብ 2 ክሳብ 6 ኣዋርሕ 

ዝወሰደ ሞያዊ ስልጠናታት ዝቐሰሙ 279 
መንእሰያት፡ ብ25 ለካቲት ተመሪቖም።
እቲ ትምህርቲ፡ ሙዚቃ፡ ድምጺ ጐሮሮ፡ 

ግራፊክስ፡ ክንክን ኣካላትን ሓፈሻዊ ስነ-
ጽባቐን፡ ከምኡ’ውን ቅብኣን ቀዳማይ 

ጎልጅ - ኣብ ኣጠቓቕማን ምሕደራን ንግዳዊ ሕርሻ ተዘትዩ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ፡ ሓረስቶት 

ብሓፈሻ፡ ኣብ ንግዳዊ ክረምታዊ 
ሕርሻ ዝነጥፉ ድማ ብፍላይ፡ ኣብ 
ኣገባብ መዓላ መሬትን መስርሕ 
ምኽፋል ግብርን ክኽተልዎ ዝጸንሑ 
ኣገባብ ንምምሕያሽ ዝሕግዞም ዘተ 
ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ኣስታት 250 ሓረስቶት 

ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ 
ጋሽ-ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ 
ዓሊ ሕሩይ፡ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ሰፊሕ 
ንግዳዊ ክረምታዊ ሕርሻ ዝካየደሉ 
ክነሱ፡ ዛጊት ኣብ ኣጠቓቕማ መሬትን 
መስርሕ ምኽፋል ግብርን ቀረጽን 

90 ሽሕ ፓውንድ እንግሊዝ፡ ናብ 
ሕሳብ ኣደ-ማሕበር ኣታዊ ከምእተገብረ 
ሓቢራ። 
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ-

ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ እስቲፋኖስ 
ሃብተማርያም፡ ነቶም ብግዝያውነት 
ተመሪጾም ዕዉት ስራሕ ዝፈጸሙን ኣብ 
ጐድኖም ኮይኖም ዝነጠፉን ኩሎም፣ 
ከምኡ’ውን ኣበርክቶ ንዝገበሩ ትካላትን 
ውልቀ-ሰባትን ድሕሪ ምምስጋን፡ ኣብ 
መጻኢ ነቲ ጨንፈር ንምሕያል ዝሕግዝ 
መማእዘኒ ሓሳብን ለበዋን ኣቕሪቡ። 
ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ፡ ንኽልተ 

ዓመት እተገልግል 4 ዝኣባላታ ኣካያዲት 
ኣካል መሪጾም።

ረድኤትን ዘጠቓለለ እዩ።
ሰልጠንቲ ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት 

ማእከልን 8 ትካላት መንግስትን ዝተዋጽኡ 
ምዃኖም ዝሓበረ ሓላፊ ፕሮጀክት 
ሃማመተኤ ዞባ ማእከል መንእሰይ ሜሮን 
ክፍሊት፡ ኣብ ምዕዋት እቲ መደብ 

ንዝሰርሑ መማህራንን ማእከላይ ቤት-
ጽሕፈት ሃማመተኤን ኣመስጊኑ።
ወኪል ተመረቕቲ ድማ፡ ሃማመተኤ 

ንዝፈጠረሎም ዕድል ድሕሪ ምምስጋን፡ 
ቀሲሞምዎ ንዘለዉ ፍልጠት ከም መንጠሪ 
ባይታ ተጠቒሞም፡ መጻኢኦም ንምውሓስ 

ከምዝጽዕሩ ቃል ኣትያ።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ 

ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ኮሎኔል ገብረሃንስ 
ወልደገርግስ፡ ሰልጠንቲ ዝቐሰምዎ ሞያ 
ብግብራዊ ስራሕ ኣማዕቢሎም፡ ከባቢኦም 
ብስራሕ ክጸልዉ ኣዘኻኺሩ።

ዝጸንሐ ኣሰራርሓ ልምዳዊ ብምዃኑ 
- ሓረስቶት ግቡኣቶም ኣብ እዋኑ 
ዘማልኡሉን ዝውንንዎ መሬት ብግቡእ 
ዘልምዑሉን ኣገባብ ብምትእትታው፡ 
ብኽነት መሬትን ተደራራቢ ዕዳን 
ንምውጋድ ዝተጀመረ ስራሕ ተጻፊፉ 
ናብ ትግባረ ይእቶ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ኣምባሳደር ማሕሙድ፡ ብሰንኪ’ቲ 

ኣብ ኣተሓሕዛ ንግዳዊ ክረምታዊ 
ሕርሻ ክግበር ዝጸንሐ ሕድገት፡ መሬት 
ብኢደ-ወነንካ ምሓዝ፡ ዓበይቲ ኣግራብ 
ምቚራጽን ዝግብኣካ ግብርን ቀረጽን 
ዘይምኽፋልን ሳዕሪሮም ምጽንሖም 
ብምምልካት፡ ንምእራሞም ዕቱብ 

ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣገንዚቡ።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ኣታዊ 

ውሽጢ ሃገር ኣቶ ዮውሃንስ ኢሳቕ 
ብወገኑ፡ ኣብ  ንግዲ ዝነጥፉ ዜጋታት 
ግብርን ቀረጽን ክኸፍሉ ግዴታ 
ምዃኑ ተገንዚቦም፡ ካብ እቶቶም 
ዝግብኦም ግብሪ ክኸፍሉን ናይ ሕርሻ 
ማሽነሪታት ብሕጋዊ ኣገባብ ክዕድጉን 
ብምትሕስሳብ፡ ውህሉል ግብሪ 
ትራክተራት ንዝበዝሑ ሓረስቶት ሃስያ 
ስለዝዀነ ኣረኣእያ ከምእተገብረሉ፣ 
ኣብ ቀጻሊ ግን ግብሪ ትራክተራት 
ኣብ ግዜኡ ብግቡእ ክእከብ ምዃኑ 
ኣነጺሩ።

ዓዲ-መርከጃ - ንጥፈታት ምግራብ 
ጽቡቕ ውጽኢት ኣርእዩ

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ-መርከጃ 
- ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ ዝቕጽል ዘሎ 
መደባት ምግራብ፡ ጽቡቕ ውጽኢት 
የርኢ ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ኣብ 2020 ነፍሲ-ወከፍ ነባሪ ኣብ 

ዝተፈልየሉ መሬት ዝተኸሎ ፈልሲታት፡ 
ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከምዝበጽሐ 
ዝሓበሩ ኣመሓደርቲ ምምሕዳር ከባቢ፡ 
እቲ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ዝካየድ 
ንጥፈታት ምግራብ እውን ብጽቡቕ 
ከምዝግለጽ ኣረዲኦም።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ’ቲ 

ንኡስ ዞባ ኣቶ መንግስ ጠዓመ፡ ህዝቢ’ቲ 
ምምሕዳር ከባቢ ኣብ 2000 ዓ/ም ብ18 

ሰ/ቀ/ባሕሪ - ሓረስቶት 
ሰገነይቲ ተሞኲሮ ንምቕሳም 

ዑደት ኣካዪዶም
ካብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ - 25 ኣብነታውያን 

ሓረስቶትን ክኢላታት ሕርሻን፡ ተሞኲሮ 
ልምዓት ጀራዲን ንምቕሳም ኣብ ዞባ 
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑደት ኣካዪዶም።
እቶም ሓረስቶት ኣብ ዑደቶም፡ ኣብ 

ብዓረዛ - ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ብኣብነታዊ 
ሓረስታይ ማሕመድ ሮሞዳን ዝለምዕ ዘሎ 
ኣትክልቲ ፍረታት ተዓዚቦም።
ካብ 1994 ጀሚሩ ብዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ፡ 

ልዕሊ 50 ሽሕ ኣግራብ ኣራንሺ፡ ማንጉስ፡ 
ለሚንን ተምርን ከምዘልምዐ ዝሓበረ ኣቶ 
ማሕመድ፡ እኹል ዛራ ማይ ምህላዉ፡ 
ካብ ብልጫታት ናይ’ቲ ከባቢ ምዃኑ 
ኣረዲኡ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ 

ዞባ ሰገነይቲ ኣቶ እያሱ ኣሰፋው፡ ዕላማ 
ዑደቶም ግብራዊ ተሞኲሮ ንምቕሳም 
ምዃኑ ብምሕባር፡ ኣብ ባይታ ዝረኣይዎ 
ስራሕን ዝተዋህቦም መግለጽን ኣዝዩ 
ጠቓምን መሃርን ኰይኑ ከምዝረኸብዎ 
ገሊጹ።
እቶም ሓረስቶት እውን፡ ካብ’ቲ 

ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣገዳሲ ተሞኲሮ 
ከምእተዓዘቡ ሓቢሮም።

ሽሕ ፈልሲታት ዝጀመሮ ተበግሶ፡ ኣብ’ዚ 
እዋን እዚ ኣስታት 40 ሽሕ ከምዝበጽሐ 
ገሊጹ።
ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ 

ኪዳነ ተኽለማርያም ብወገኑ፡ ነበርቲ 
ዓዲ-መርከጃ ፍግረ-መሬት ንምክልኻልን 
ከባቢኦም ንምልማዕን ኣብ ወሰናስን 
ሩባታት ኣግራብ ንምትካል ዝወሰድዎ 
ተበግሶ ብምምጓስ፡ ካልኦት ዓድታት እውን 
ተመሳሳሊ ንጥፈታት ከካይዳ ኣዘኻኺሩ።

ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ 
ብኸመይ?ብኸመይ?

ጉርሒ ህበይጉርሒ ህበይ ምልክት እውን ቋንቋ እዩ!ምልክት እውን ቋንቋ እዩ! ሊቨርፑል Vs ማንቸስተር ሊቨርፑል Vs ማንቸስተር 
ዩናይትድዩናይትድ

ቁጥዐ እንቋቑሖቁጥዐ እንቋቑሖ
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ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

   ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ’ዚ፡ 
ተራ ዳህሰስቲን ሚስዮናውያንን ኤውሮጳ፡ 
ኣብ ምርሓው ኣፍደገ መግዛእቲ 
ኣብ ኣፍሪቃ ርኢና። ኤውሮጳውያን 
ንኣፍሪቃ ክወሩ ዝድርኾም ዝነበረ 
ቀንዲ ምኽንያታት ድማ፡- ምስፋሕ 
ዕዳጋ፣ ንቀረብ ጥረ-ነገራትን መስመር 
መራኸቢታትን ምቹእ ባይታን ምንጻፍ፣ 
ንዲፕሎማሲያዊ መናውራታት (ወይ 
መጣልዒ ዝምድናታት)፣ ንሃገራዊ ክብሪ 
(መን ካብ መን ይሓይሽ ወይ ይሓምቕ) 
ወዘተ. ከምዘጠቓልል ተመልኪትና። እቲ 
ንወራር ኣፍሪቃ ባይታ ዘጣጥሐ፡ ብልምዲ 
“ኣኼባ በርሊን” እናተባህለ ዝጽዋዕ ኣኼባ፡ 
ብቀዳማይ ሚኒስተር ጀርመን ቢዝማርክ 
ተመሪሑ፡ ካብ 15 ሕዳር 1884 ክሳብ 
26 ለካቲት 1885 ኣብ ከተማ በርሊን 
ምቅንዑ፡ ወግዓዊ መጸውዒኡ ከኣ “ዋዕላ 
ምዕራብ ኣፍሪቃ” ምንባሩ፣ ቀዳማይ 
ሚኒስተር ቢዝማርክ፡ ኣብመኽፈቲ ናይቲ 
ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሰለስተ ቀንዲ 
ዕላማታት ዋዕላ በርሊን፡ ኣብ ኮንጎ ናጻ 
ዕዳጋ ምርግጋጽ፣ ኣብ ወሓዚ ኒጀር ናጻ 
ምንቅስቓስ መራኽብ፣  ኩለን ሃገራት 
ኤውሮጳ ዝሰማምዕሉ ውዕል ምሓዝ 
ሓድሽ መሬት (annexation)ኢሉ 
ከምዘነጸሮ’ውን ኣንቢብና። 

ዋዕላ በርሊንን ዕድል ኮንጎንዋዕላ በርሊንን ዕድል ኮንጎን
    ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ፡ 

ሓደ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ዋዕላ በርሊን፡ 
ጉዳይ ናጻ ዕዳጋ ኣብ ኮንጎ ነበረ። ናይቲ 
ግዜ’ቲ መሬት ኮንጎ ነዛ ናይ ሎሚ 
ደሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ (ደሪኮ)፡ 
ሪፓብሊክ ኮንጎ (ሪኮ)፡ ከምኡ’ውን ዶብ 
ክልቲአን ሃገራት ሰጊሩ ንኣንጎላ ዝተዋህባ 
መሬት ካቢንዳ ዘጠቓልል እዩ ነይሩ 
(ካርታ ተመልከት።)
    ኣጎዛዝያ መሬት ኮንጎ፡ 

ኤውሮጳውያን ገዛእቲ፡ ካብ’ቲ ኣብ ካልእ 
ቦታታት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ፍሉይ እዩ። 

ኣብ ካልእ ከባቢታት ኣፍሪቃ፡ ዶብ ክልተ 
ሃገራት ክመቕሉ እንከለዉ ገለ ባህርያዊ 
ነገር ከም ወሓዚ፡ ማይ ክዖ ወይ ኣብ 
መንጎ ክልተ ባህርያዊ ነጥቢታት ቀጥታ 
ሕንጣጥ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። 
ዋላ ኣብ ኮንጎ’ውን ኣብ መብዛሕትኡ 
ቦታ ከምኡ ተጠቒሞም እዮም። ኣብ 
ሓደ ቦታ ግን ነቲ ንቡር ገዲፍካ፡ ክልተ 
ዶባት ነጢርካ ንኣንጎላ (ንፖርቱጋል 
ማለት እዩ) ኣብ ውሽጢ መሬት 
ናይ ሎሚ ሪፓብሊክ ኮንጎ መሬት 
(ካቢንዳ) ሰሊዖም ሂቦማ። ብርግጽ እቲ 
ኩነት፡ ኣብ ባይታ ፍሉይን ስግንጢርን 
ይመስል። ይኹን’ምበር፡ ቀንዲ ዕላማኦም 
ማለት ምዝመዛ፣ ናይ ጀርመን፡ ብሪጣንያ፡ 
ፈረንሳ፡ ፖርቱጋል፡ ሊኦፓርድ (ንጉስ 
በልጁም) ረብሓን ሓይልን፣ ኣብቲ ኣኼባ 
ዝነበረ ፖለቲካዊ ጸወታን ዲፕሎማስያዊ 
መናውራን ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ 
ንምንታይ ስግንጢር ዶብ ተደልዩ ንጹር 
ይኸውን።

 ድሕረ-ባይታድሕረ-ባይታ
    ኮንጎ ንምቁጽጻር ኣብ ዝተኻየደ 

ጉያ፡ ቀንዲ መወዳድርቲ ዝነበሩ ክልተ 
ዳህሰስቲ፡ ወኪል መንግስቲ ፈረንሳ 

ዝነበረ ብራዛን፡ ወኪል ንጉስ ሌኦፓርድ 
(በልጁም) ዝነበረ ስታንሊንን እዮም 
ነይሮም። ቀንዲ ውድድሮም ከኣ፡ ነቲ 
ኣብ ጥቓ ናይ ሎሚ ከተማታት ኪንሻሳን 
ብራዛቪሊን ዘሎ ቀላይ-ማሊቦ (pool) 
መን ኣቐዲሙ ተቖጻጸሮ ነበረ። ንቀላይ-
ማሊቦ ምቁጽጻር ማለት ድማ፡ ነቲ ካብኡ 
ጀሚሩ ክሳብ ኪሳንጋኒ ንልዕሊ ሓደ 
ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ኪሎ ሜተር 
ዝውሕዝን ንመራኽብ ምቹእ ዝኾነን 
ላዕለዋይ ፈልግ ኮንጎ ምቁጽጻር ማለት 
እዩ። እዚ ከኣ፡ ብመራኽብ ንዝካየድ 
ንጥፈታት ንግዲ ምሉእ ብምሉእ 
ምቁጽጻር ማለት እዩ።
    ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ፡ ናብ 

ቀላይ-ማሊቦ ፈለማ ዝበጽሐን ብሸፈጥ 
ውዕል ዝፈረመን ብራዛ እዩ። ብራዛ 
ተወሳኺ ገንዘብ ኸምጽእ ፓሪስ ምስ 
ተመልሰ፡ ሰበስልጣን መንግስቲ ፈረንሳ 
ኣብ ካልእ ዋጢጦም ስለ ዝነበሩ፡ ነቲ 
ከም ህያብ ብነጻ ዘምጸኣሎም ሰፊሕ 
መሬት ንምቕባል፡ ናይ ፓርላማ ውሳኔ 
ከሕልፉን ተወሳኺ ገንዘብ ከጽድቑሉን 
ተደናጉዮም። ሰበስልጣን መንግስቲ 
ፈረንሳ እናተዋገዩ ከለዉ ድማ፡ ንጉስ 
ሌኦፓርድ፡ ንስታንሊ ዘድሊ ገንዘብ ሂቡ፡ 
ኣብ ሓደ ጫፍ ናይ ቀላይ-ማሊቦ ከተማ 
ክሃንጽ ህጹጽ መደብ ሂቡ ለኣኾ። ስታንሊ 
ከኣ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ መንበሪ ኣባይቲ፡ 
ቤት ጽሕፈታትን ካልእን ብምህናጽ ነታ 
ነቑጣ ብስም ሌኦፓርድ ንጉስ በልጁም 
“ሌኦፖድቪል” ኢሉ ሰየማ። ናይ ሎሚ 
ኪንሻሳ ማለት እዩ።
   ስበ-ስልጣን መንግስቲ ፈረንሳ፡ ንናይ 

ብራዛ ውዕል ኣጽዲቖም ገንዘብ ሃብዎ። 
ብራዛ ተቐላጢፉ ናብ ኮንጎ ብምምላስ፡ 
ተጓዪዩ ከተማ ሃነጸ። ነታ ከተማ ከኣ፡ 
“ብራዛቪል” ኢሉ ብስሙ ሰየማ። ኣብዚ 
ደቀባት ኣፍሪቃውያን መዋእሎም ከም 
ድላዮም ዝንቀሳቐስሉ ዝነበሩ መሬት 
ሕርሻ’ዚ፡ ብክልተ ሃገራት ኤውሮጳ 
ዝውነናን ኤውሮጳዊ ስም ዝሓዛን ክልተ 
ከተማታት ተመስረታ።
   ዋንነት ናይቲ ሓደ ክፋል እቲ 

ብስታንሊ ዝተታሕዘት መሬት ማለት 
ናይ ሎሚ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ 
ብንጉስ ሌኦፓልድ ተመዊሉ ውልቃዊ 
ዋንነት ንጉስ ሌኦፓልድ ኮነ’ምበር፡ 
ዋንነት መንግስቲ በልጁም ኣይነበረን። 
ንጉስ ሌኦፓልድ ነዚ ግዝኣቱ’ዚ፡ “ናጻ 
ሃገረ ኮንጎ” ኢሉ ኣጠመቖ። ኣብቲ 
ናይ መጀመርያ እዋናት “ናጻ ሃገረ 
ኮንጎ” ከም ብገበርቲ ሰናይ ትውነንን 
ትመሓደርን ኣምሲልካ ይግለጽ ነበረ። 
ስፍሓት መሬት “ናጻ መንግስቲ ኮንጎ” 

ዓሰርተ ዕጽፊ ናይ ሃገረ በልጁም ኮይኑ፡ 
እቲ ‘ናጻ’ ዝብል ግን ምስ ናጽነት ደቀባት 
ኮንጎ ዝተሓሓዝ ዘይኮነስ፡ ናጻ ቀረጽ ንገለ 
ዓበይቲ መንግስታት ኤውሮጳ ንምባል 
ነበረ። እዚ ድማ፡ ብኤውሮጳውያን ኣብ 
ኣፍሪቃ ካብ ዝተኻየደ ወራራት ፍሉይ 
ይገብሮ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ካልእ ቦታታት 
ዳህሰስቲ ብናይ ሸፈጥ ውዕልን ስማዊ 
ክፍሊትን ገለ ቅንጣብ መሬት ምስ 
ገዝኡ፡ ዋንነቱ ናብ ኤውሮጳዊ መንግስቲ 
እዩ ዝሰጋገር ዝነበረ። እቲ ብስታንሊ 
ዝተታሕዘ ግን፡ ዋንነት ንጉስ ሌኦፓልድ 
ኮነ።

ካቢንዳ ንምንታይ ንኣንጎላ ተዋህበ?ካቢንዳ ንምንታይ ንኣንጎላ ተዋህበ?
    ላዕለዋይ ፈለግ ኮንጎ ካብ ከተማ 

ሉሙምባሺ ጥቓ ናይ ሎሚ ሰሜናዊ 
ዛምብያ ተበጊሱ፡ ኣስታት 1500 ኪሎ 
ሜተር ውሒዙ፡ ናብ ኪስንጋኒ ይበጽሕ። 
እዚ ፈለግ’ዚ ብምሉኡ ንመጓዓዝያ 
መራኽብ ምቹእ እዩ። ታሕተዋይ ፈለግ 
ኮንጎ ከኣ፡ ካብ ኪሲንጋኒ ነቒሉ ንከተማ 
ኪንሻሳ ሰንጢቑ ንምዕራብ ኣስታት 
ሰለስተ ሚእቲ ኪሎ ሜተር ውሒዙ፡ ናብ 
ኣትላቲክ ውቅያኖስ ይፈስስ። ንውሓት 
ወሓዚ ኮንጎ ካብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ 
ክሳብ ሉሙምባሺ ብጠቕላላ ኣስታት 
ሰለስተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ኪሎ 
ሜተር ይኸውን። ሓደ ዓቢ ጸገም ግን 
ድሒሪ ኪንሻሳ ዘሎ ታሕተዋይ ፈለግ 
ኮንጎ፡ ሓያለይ መንጨዕጫዕታታት ስለ 
ዘለዎ መራኽብ ኣየንቀሳቕስን እዩ። 
ሎሚ መራኽብ ጽዕነተን ኣብ ወደብ 
ማታዲ (ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ 
ኮንጎ) የራግፈኦ’ሞ፡ ካብኡ ኣብ ባቡር 
ምድሪ ተጻዒኑ ኣስታት ክልተ ሚእቲ 
ኪሎ ሜተር  ብንቑጽ መሬት ተጓዒዙ፡ 
ኣብ ወደብ ኪንሻሳ ተራጊፉ እንደገና 
ናብ መራኽብ ተጻዒኑ ናብቲ ዝድለ 
ቦታ ይበጽሕ።
   ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቕሰ፡ ብራዛን 

ስታንሊን ብኽልተ ሸነኽ ቀላይ ማሊቦ 
ከተማታት ሃኒጾም እዮም። በቲ ንቡር 
ኣመቓቕላ ዶብ ምዕራባውያን፡ ትሕቲ 
ቀላይ ማለቦ ዘሎ ታሕተዋይ ወሓዚ 
ኮንጎ፡ ኣብ ማእከል ዶብ ናይ መንግስቲ 
ፈረንሳ ኮንጎን (ናይ ሎሚ ሪፓብሊክ 
ኮንጎ ማለት እዩ) ናይ ንጉስ ሌኦፓልድ 
ኮንጎን (ናይ ሎሚ ዲሞክራሲያዊ 
ሪፓብሊክ ኮንጎ ማለት እዩ) ክኸውን 
ይግባእ።
  ንጉስ ሊኦፓልድ ከኣ ዶብ በቲ 

ንቡር ኣገባብ ክፍጸም ይሓትት 
ነይሩ። ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ፈረንሳ፡ 
ንጠለብ ንጉስ ሌኦፓልድ ክቕበልዎ 

ሲራክ ክፍለ
መበል 25 ክፋል

ጸገም ኣይነበሮምን። እንተኾነ ግና፡ ነቲ 
ፖርቱጋል ካብ 15 ክፍለ ዘመን ጀሚራ 
እጀታይ ትብሎ መሬትን ወሓዝን 
ኣብ ግምት ዘየእቱ እዩ ክኸውን። 
ፈረንሳ፡ ንእጀታ መንግስቲ ፖርቱጋል 
ምቕባል’ውን ጸገም ኣይነበራን። 
ምኽንያቱ፡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኮንጎ 
ወደብ ስለ ዝነበረ። እዚ ኩነታት’ዚ፡ ነታ 
ናይ ንጉስ ሌኦፓልድ ኮንጎ ኣብ ናይ 
ሞትን ሂወትን ኩነት ዘውድቕ እዩ። እቲ 
ምንታይሲ ንንጉስ ሌኦፓልድ፡ ወደብ 
ዘይብላ ኮንጎ ጥራሕ ምሓዝ ረብሓ 
ኣይነበሮን።
   ፖርቱጋል ካብ 15 ክፍለ ዘመን 

ኣትሒዛ ንዓቢ ክፋል ገማግም ባሕሪ 
ደቡባዊ ምዕራብ ኣፍሪቃ (ብቐንዱ ናይ 
ሎሚ ኣንጎላ) እጀታይ እዩ ኢላቶ ነይራ። 
ብወገን ሰሜን ኣንጎላ ከኣ፡ ንክልቲኡ 
ሸነኻት ወሓዚ ኮንጎ ዝሰግር ይብጸሓኒ 
እዩ ትብሎ  መሬት ነበራ። እዚ ማለት 
ከኣ፡ እቲ ታሕተዋይ ክፋል ወሓዚ ኮንጎ 
ካብ ሶዮ ጀሚሩ ክሳብ ጥቓ ቦማ ዘሎ 
መሬት እጀታ ፖርቱጋል ማለት እዩ 
(ካርታ ተመልከት)። ከምኡ እንተኾይኑ 
ከኣ፡ ናይ ሌኦፓልድ ኮንጎ መእተውን 
መውጽእን የብላን ማለት እዩ። እዚ ከኣ፡ 
ነተን ናጻ ዕዳጋ ኮንጎ ዝጽበያ ካልኦት 
ዓበይቲ ሓይሊታት፡ ከም ናይ ንጉስ 
ሌኦፓልድ ዕጫ ከም ዝበጽሐን እዩ 
ዘመልክት። ይኹን’ምበር ሓንቲ ሃገር 
ንበይና፡ እጀታይ ምባል ብዘይ ውዕልን 
መዋዕልትን ትርጉም የብሉን (ከምተን 
ናይቲ ግዜ’ቲ ብሕጊ ጫካ ዝምርሓ 
ኣዝየን ሓያላት ሃገራት እንተዘይኮንካ)። 
ፖርቱጋል ነዚ መሬት’ዚ ዋላኳ እጀታይ 
እዩ ትበሎ እምበር፡ ምስ ዝኾነ ኤውሮጳዊት 
መንግስቲ፡ ነዚ ዘረጋግጽ ዝፈረመቶ ሰነድ 
ኣይነበራን። ኣብ ዘመነ ዓመጽን ዉራ-
ዉራን ዋላ ናይ ሸፈጥ ይኹን ኣህጉራዊ 
ተቐባልነት ዘለዎ ሕጋዊ ሰነድ እዩ 
ዘዋጽእ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ዋዕላ 
በርሊን ከኣ፡ ንጸገም ንጉስ ሌኦፓልድ 
ምፍታሕ ነበረ። ንምድላው ዋዕላ በርሊን 
እቲ ብድሕሪት ኮይኑ ቀንዲ ዝደፍኣሉ 
ዝነበረ ከኣ፡ ንጉስ ሌኦፓልድ ባዕሉ ነበረ። 

          ይቕጽል          ይቕጽል

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ
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ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ
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 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት    መደብ

09፡00   ሃገራዊ መዝሙር
09፡02   ኤሮቢክስ
09፡35   ሃሎ ቆልዑ
10፡10   ድራማ
10፡35   ፓኖራማ
11፡00   ለሰ ስፖርት
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡55   ልዝብ መንእሰያት
13፡30   ዜና (ዓረብ)
13፡50   መልሲ ኣብ መስመር
14፡30   ናትራን
17፡00   መኣዝን ልምዓት
17፡30   ደረት ቃና
18፡30   ዜና (ትግረ)
07፡00   ቃለ-መሕትት ክቡር 
         ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
            (3ይ ክፋል) 
21፡00   ዜና (ትግርኛ) 
21፡25   ደርፊ
22፡00   ዜና (ዓረብ) 
22፡10   መደብ ቆላሕታ
22፡30   ዜና (እንግሊዝ) 
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ሞያዊ ትምህርቲ ዝቐሰሙ 274 ተመሃሮ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጅን ተመሪቖም
ንሰለስተ ኣዋርሕ ብዝተፈላለየ 

ሞያ ዝሰልጠኑ 274 ተመሃሮ ኮሌጅ 
ምህንድስናን ቴክኖሎጅን ማይ-ነፋሒ፡ ብ1 
መጋቢት ተመሪቖም።
እቶም ተመሃሮ፡ 101 ብምትካል ድሽ፡ 80 

ብዓውዲ ኤለክትሪክ፡ 93 ድማ ብኣርትዖት 
ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝሰልጠኑ ምዃኖም፡ 
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሃማመተኤ ኣብ’ቲ 
ኮሌጅ መንእሰይ ፊልሞን መልኣከ ገሊጹ።
ዲን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጅን 

ዶ/ር ካሕሳይ ንጉሰ፡ እቲ ትምህርቲ ኣብ’ቲ 
ዓውደ-ሞያ መሰረት ንምትሓዝ ብምዃኑ፡ 
ሰልጠንቲ ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎ 
ተላብዩ።
ሓላፊት ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ትካላት 

ላዕለዋይ ትምህርትን ወ/ሮ መንሱራ 
እስማዒል ድማ፡ ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ 
ፍልጠት፡ ኣብ’ቲ ኮሌጅ ኣብ ዝርከባ ክለባት 
ተጠርኒፎም ክነጥፉ ኣዘኻኺራ።

ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ፡ ዕዉት ቅነ ልግሲ ደም ተኻዪዱ
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ካብ 18 

ክሳብ 27 ለካቲት ብዝተኻየደ ቅነ ልግሲ 
ደም፡ ኣስታት ሓደ ሽሕ ከረጺት ተለጊሱ።
ናይ ሎም ዓመት ቅነ ልግሲ ደም፡ ኣብ 

ከተማ ባጽዕን ከባቢኣን ከምኡ እውን 
ኣብ ጊንዳዕ ኣብ 10 ነቑጣታት ዝተኻየደ 
ኰይኑ፡ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት፡ 
ተመሃሮን ውልቀ-ሰባትን ከም እተሳተፍዎ፡ 

ባህሊ ንባብ ንምዂስኳስ፡ ተራ ወለድን መማህራንን ክዓዝዝ ተሓቲቱ
ባህሊ ንባብ ኣብ ቈልዑን 

መንእሰያትን ንምዂስኳስ፡ 
ተራ ወለድን ኣብያተ-
ትምህርትን ክዓዝዝ፡ ኣካያዲ 
ስራሕ ቤት-ንባብ ኣስመራ 
መምህር ኤፍረም ማቴዎስ 
ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ እዋን ንእስነት ዝጥረ 

ባህሊ ንባብ፡ መሰረት ናይ’ቲ 
ብቑዕን ተወዳዳርን ወለዶ 
ንምህናጽ ዝካየድ ጻዕሪ 
ከምዝዀነ ዝጠቐሰ መምህር 
ኤፍሬም፡ ወለድን መማህራንን 
ኣርኣያ ክዀኑ ተላብዩ።
ተልእኾ ቤት-ንባብ ኣስመራ፡ 

ምስ ሃገራዊ ስርዓተ-ትምህርቲ ዝሳነ 
ናይ መጻሕፍትን ጽሑፋትን ቀረብ 
ምድላው፣ ኣብ ቈልዑን መንእሰያትን 
ናይ ንባብ ባህሊ ንምስራጽ ምጽዓር፣ 
ምርምር ንዘካይዱ እዋናውን ኣገዳስን 
ሓበሬታ ምስናቕ፣ ንምዕባለ ንባብን ስነ-
ጽሑፍን ድርኺት ዝፈጥሩ ጽሑፋት 
ምቕራብ፣ ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ 

ሃማደኤ ዞባ ዓንሰባ፡ ምዕሩይ ተሳትፎ ኣብ ልምዓት ንምርግጋጽ ይሰርሕ
ጨንፈር ሃማደኤ ዞባ 

ዓንሰባ፡ ምዕሩይ ተሳትፎ ደቂ-
ኣንስትዮ ኣብ ልምዓታዊ 
መደባት ንምድንፋዕ - ኣብ 
2022 ዕዉት ስራሓት 
ከምዘሰላሰለ ገሊጹ።
ኣብ’ቲ ጨንፈር ሓላፊት 

ፕሮጀክታት ወ/ሮ ትርሓስ 
ንርኣዮ፡ ኣብ ሕርሻ 
ዝነጥፋ ደቂ-ኣንስትዮ 
ጸገማት ንኸየጋጥመን፡ ኣብ 
ዝተወሃሃደ ሜላ ምክልኻል 
ጸረ-ባልዕ፡ ምፍዋስ ማይ-
ኮዖ፡ ምግራብን ምሕደራ 
መርዛማት ጐሓፋትን 

ዘተኰረ ኣስተምህሮታት ከምእተዋህበን 
ኣረዲኣ። 
ንደቂ-ኣንስትዮ ተባሂሉ ዝተኸለለ 

ሕሩም ሕዛእቲ - ኣብ ጽቡቕ ደረጃ 
ብምብጻሑ፡ ቀጻልነቱ ንምውሓስ ናብ ኮም 
ከምእተሰጋገረ ድማ ሓቢራ።
ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓልሓል፡ ገለብ፡ 

ዓዲ-ተከሌዛንን ዒላ-በርዕድን፡ ን20 ደቂ-
ኣንስትዮ ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ ምስ ምሉእ 
ዕጥቂ ከምእተዓደለንን ኣስታት 60 ሽሕ 
ናቕፋ ገንዘባዊ ደገፍ ከምእተገብረለንን፣ 
ምስ ክኢላታት ሕርሻ ጥቡቕ ዝምድና 
ብምምስራት እውን፡ ዘድሊ ሓገዛት 
ክረኽባሉ ዝኽእላ ባይታ ከምእተጣጥሃለን 
ገሊጻ።

ሞያውያን ብምዕዳም ስልጠናታትን 
ሰሚናራትን ምሃብ ምዃኑ ገሊጹ። 
ኣብ’ቲ ቤት-ንባብ፡ ኣስታት 8 ሽሕ 

መወከሲታትን ካልእ መጻሕፍትን፡ 
ከምኡ’ውን መጽሔታትን ጋዜጣታትን 
ከምዘሎ ብምሕባር ከኣ፡ ኣንበብቲ 
ብኣባልነት ተመዝጊቦም ተለቂሖም 
ከንብቡን ክጥቀሙን ከምዝኽእሉ 
ኣረዲኡ።

ኣብ ኣለቡ፡ ባርዕ ሓዊ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ - ምምሕዳር 

ከባቢ ኣለቡ ብ28 ለካቲት ኣብ ሰዓታት 
ድሕሪ-ቐትሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ፡ ኣብ 
መንበሪ ኣባይትን ንብረትን ከቢድ ዕንወት 
ኣውሪዱ።
በቲ መበገሲኡ ክሳብ ሕጂ ዘይተጻረየ 

ብሓንቲ ኣጉዶ ዝፈለመ ባርዕ፡ ብ15 
ስድራ-ቤታት ዝውነን 46 ኣጓዱን ዳሳትን፡ 
ከምኡ’ውን ሓንቲ መረባዕ - ምስ ንብረቱ 
ተቓጺሉ። ከም ሳዕቤኑ ድማ፡ ብርክት ዝበላ 
ስድራቤታት ብዘይ መጽለልን ንብረትን 

ኣቦ-መንበር ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ 
ደም ኣብ’ቲ ዞባ ኣቶ ኣሕመድ ጃዕፈር 
ገሊጹ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ክካየድ ዝነበሮ መደብ 

ግና፡ ብተክኒካዊ ጸገማት ክሳለጥ ከምዘይከለ 
ድማ ሓቢሩ።
እቲ መደብ፡ ጂኦግራፊያዊ ኣቃውማን 

ክሊማን ናይ’ቲ ዞባ ኣብ ግምት ኣእቲኻ 

ዘተባብዕ ውጽኢት እኳ የመዝግብ እንተሎ፡ 
ደም ዝቕዳሓሉ ኣዋርሕ ውሱን ኣብ ርእሲ 
ምዃኑ፡ ራሕቅን ናይ መጓዓዝያ ጸገማትን 
ብኣሉታ ከምዝጸልዎ ብተወሳኺ ኣረዲኡ።
ኣብ 2015 ዝቘመ ማሕበር ወለንታውያን 

ለገስቲ ደም ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ 
ኣብ’ዚ እዋን እዚ ልዕሊ 5 ሽሕ ቀወምቲ 
ኣባላት ኣለውዎ።

ተሪፈን ኣለዋ።
ነቲ ባርዕ ንምቁጽጻር፡ ነበርቲ ኣለቡ 

ካብ ሃይኮታን ተሰነይን ምስ ዝመጽኣ 
መጥፋእቲ ሓዊ ቢምቦሪታትን ናይ 
ማይ ቦጣትን ብምዃን ከምእተቓለሱ 
ተፈሊጡ።
ኣለቡ፡ ሓንቲ ካብ 12 ምምሕዳራት 

ከባቢ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኮይና፡ ካብ 
ሓውሲ-ከተማ ሃይኮታ 25 ኪሎ-ሜተር 
ንሸነኽ ምዕራብ፡ ኣብ ቀንዲ መስመር 
ሃይኮታ - ተሰነይ ትርከብ።

ዜና

ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ፡ ሸፈነ ክታበት ዕብየት ኣመዝጊቡኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ንኡስ 
ዞባ ጊንዳዕ ኣብ እትርከብ መደበር ጥዕና 
ደማስ፡ ኣገልግሎት ቅድምን ድሕሪን 
ሕርሲን ሸፈነ ክታበትን ዘተባብዕ ዕብየት 
ከምእተመዝገበ፡ ሓላፊ’ታ መደበር ጥዕና 
- ተሓጋጋዚ ነርስ ዕጀል ማሕሙድ 
ገሊጹ።

ንሱ ኣብ ሓበሬታኡ፡ ክንክን ቅድሚ 
ሕርሲ ብ8 ሚእታዊት፣ ክንክን ድሕሪ 
ሕርሲ ብ5 ሚእታዊት፣ ክታበት ትሕቲ 
ሓሙሽተ ዓመት ህጻናት ድማ ብ50 
ሚእታዊት ከምዝወሰኸ ኣረዲኡ።

ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ መደበር ጥዕናኦም 
ዝጸንሐ መጸበዪ ነፍሰ-ጾራት፡ ምምሕዳር 
ከባቢ - ነተን ሰበኽ-ሳግማዊ መነባብሮ 
ዘለወን ስድራ-ቤታት ኣብ ግምት 
ብምእታው፡ ተወሳኺ መጸበዪ ክፍሊ 

ከምዝሃቦም ጠቒሱ ድማ፡ ነፍሰ-ጾራት 
ክሳብ ዝሓርሳ ግቡእ ክንክን ይረኸባ 
ከምዘለዋ ሓቢሩ።
ኣብ እዋን ክራማት ዝኽሰት መልከፍቲ 

ዓሶ ንምግታእ እውን፡ በብግዜኡ 
ምዕዳል ናሙስያን ምንጻግ መድሃኒትን 
ከምዝካየድ ገሊጹ። 
ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ድማ፡ ኣብ 

ኣገልግሎት ጥዕና ብሓፈሻኡ - 
ተሳትፎ ነበርቲ ብጽቡቕ ከምዝግለጽ፡ 
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዑስማን 
ዓረፋ ገሊጹ።
ኣቶ ዑስማን፡ ኣብ 2022 ብኮማዊ 

ተበግሶ - ኣብ ገብገብ ዋሳና ነቑጣ 
ጥዕና፡ ኣብ ማእከል ጥዕና ኢራፋይለን 
መደበራት ጥዕና ሮብሮቢያን ኡምለን 
ድማ መጸበዪ ነፍሰ-ጾራት ከምእሰተሰርሐ 
ሓቢሩ።
ኣገልግሎት ትምህርቲ ብዝምልከት፡ 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እቲ ዝርጋሐ 94 
ሚእታዊት ከምዘሎ፣ 100 ሚእታዊት 
ንምብጽሑ ድማ ሓያል ጐስጓስ ይካየድ 
ምህላዉ ኣረዲኡ።
እቶታውነት ንምድንፋዕ፡ ንሓረስቶት 

ምሩጽ ዘርኢ መሸላ ከምእተዓደለ፡ 
ብሰንኪ ዋሕዲ ትራክተራትን ምድንጓይ 
ክራማት ባሕሪን ግን፡ እቲ ዝድለ ፍርያት 
ከምዘይተረኽበ ገሊጹ።



ሓዳስ   ኤርትራ 4 መጋቢት 2023 - ገጽ 4መበል 32 ዓመት ቁ.159

ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ. ምኽሪ ብተሌፎን ካብ ዝጅምር፡ ብዙሓት መንእሰያት ተጠቐምቲ ናይ’ዚ ኣገልግሎት ኮይኖም ኣለዉ። ንኡስ ዓምዲ “ሕቶ 
ሸባብ” እምበኣር ንገለ ካብ’ቲ ብቑጽሪ ስልኪ 124256 ወይ ብቑ.ሳ.ጶስጣ 1042 ናብ “ሆት ላይን” ዝቐርብ ሕቶታት እያ እትምልስ።ሕቶ ሸባብሕቶ ሸባብ

ኣማኻሪት፤ ሄሌው ናብ ኣገልግሎት 
ምኽሪ ብቴለፎን ደዊልኩም 
ኣለኹም።

ደዋሊት፤ ከመይ ውዒልኪ? ሳባ 
እብሃል።

ኣማኻሪት፤ ጽቡቕ! ዕድሜኽን 
ዘለኽዮ ቦታን ከኣ ንገርኒ ሳባ።

ደዋሊት፤ ጓል 26 ዓመት’የ ካብ 
ደቀምሓረ’የ ዝድውል ዘለኹ።

ኣማኻሪት፤ ሳባ እንታይ ክሕግዘኪ?

ደዋሊት፤ ወዲ 8 ወርሒ ቈልዓ 
ኣለኒ። ኩነታት ጥዕንኡ ስለ ዘሰከፈኒ 
እየ ምኽሪ ደልየ።

ኣማኻሪት፤ እቲ ዘሰከፈኪ 
እንታይ’ዩ?

ደዋሊት፤ እንቋቝሖ ከብልዖ ከለኹ 
ኣብ ነብሱ ዕንፍሩር ሹፍ ኢሉ 
ይወጽኦ። ከምዚ ሰዓል ዝሓመመ 
ዓፈፈፍ ይብልን ይስዕልን። በቃ 
እንታይ’ሞ ክብሎ’የ። ከምዚ ስሚ 
ዘብላዕክዎ ሕምም ይብል።

ኣማኻሪት፤ ሕክምና ወሲድክዮ 
ትፈልጢዶ?

ደዋሊት፤ ኣይወሰድክዎን። 
ነቲ ኩነታት ዝረኣያ ጎረባብቲ፡ 
“ክገድፎ’ዩ፡ ቍጥዐ ናይ እንቋቝሖ’ዩ፡ 
ሕክምና ምኻድ ኣየድልየክን’ዩ፡” 
ኢለናኒ።

ኣማኻሪት፤ እሞ ገዲፍዎዶ?

ደዋሊት፤ እወ ድሕሪ 2 መዓልቲ 
ገዲፍዎ። ኣነ ግን ኣይተዋሕጠለይን። 
መግቢ ደኣ ከመይ ኢሉ ቍጥዐ 
ከም ዝገብር ኣይተረደኣንን። ከመይ 

ማለት’ዩ ቍጥዐ እንቋቝሖኸ?

ኣማኻሪት፤ መጀመርታ፡ ሓበሬታ 
ክትረኽቢ ምድዋልኪ ነድንቐኪ። 
እንተኾነ፡ ብሰንኪ ናይ ጎረባብቲ 
ዘረባ ንዝሓመመ ቈልዓ ናብ 
ሕክምና ካብ ምውሳድ ክትቁጠቢ 
የብልክን። ናብ ሕቶኺ ክምለስ። 
ብሓፈሻ ቍጥዐ ሰብነት ክብሃል ከሎ 
ኣካላትና ንዝተፈላለዩ ባእታታት፡ 
ንኣብነት ቍጥዐ መድሃኒት፡ ጨና፡ 
መግቢ ወዘተ፡ ተጻራሪ ግብረ መልሲ 
ክህብ ከሎ ዝኽሰት ተርእዮ እዩ። 
እንቋቝሖ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ 
ቈልዑ ቍጥዐ ዘስዕቡ ግኑናት ዓይነት 
መግቢ እዩ። ብጫን ጻዕዳን ክፋል 
እንቋቝሖ ብፕሮቲን ዝቖመ እዩ። 
ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና 
ነዞም ፕሮቲን ብጌጋ ከም ተጻባእቲ 
ባእታታት ይቖጽሮም’ሞ ኣንጻሮም 
ይልዓል። ጸረ-ነብሳት ኣካላትና ከኣ 
ነቶም ተጻባእቲ ዝተቖጽሩ ፕሮቲን 
ናይ እንቋቝሖ ከጥፍኡ ይቃለሱ። 

ብሰንኪ ኣብ መንጎ ጸረ-ነብሳት 
ኣካላትናን ናይ እንቋቝሖ ፕሮቲንን 
ዝተፈጥረ ቅልስ ድማ ኣብ ኣካላትና 
ዝተፈላለዩ ምልክታት ይርኣዩ። 

ደዋሊት፤ እሞ ነቲ ቍጥዐ ዘለሊ 
መርመራ ደኣ ኣሎ ድዩ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ትካላት ጥዕና 
ነቶም ኣንጻር እንቋቝሖ ተላዒሎም 
ዘለዉ ጸረ-ነብሳት ንምልላይ 
ዝሕግዙና ከም ናይ ደም ዝኣመሰሉ 
መርመራታት ክካየዱ ይኽኣሉ’ዮም። 
እንተኾነ፡ ዝኾነ ናይ መግቢ ቍጥዐ 
ኣካላዊ ፍተሻ ብምግባርን ተመሳሳሊ 
ታሪኽ ኣብ ስድራ ብምርካብን 
ጥራይ ብቐሊሉ ክልለ ይኽእል እዩ። 

ደዋሊት፤ ተመሳሳሊ ታሪኽ ኣብ 
ስድራቤትከ ከመይ ማለት’ዩ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ኣባላት ስድራቤት 
ሓደ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ሰብ 
ምርካብ ማለት’ዩ። ንኣብነት ካብ 
ኣባላት ስድራ ቤትኩም እንቋቝሖ 

ምስ በልዐ ልክዕ ከም ናይ ወድኺ 
ምልክታት ዘርኢ ሰብ እንተሃልዩ፡ 
ቍጥዐ እንቋቝሖ ኣብቲ ስድራቤት 
ከም ዘሎ ስለ ዝሕብር ብቐሊሉ 
ከተለልዮ ይሕግዝ።

ደዋሊት፤ እዋይ! ሕጂ ይዝከረኒ 
ኣሎ። ወዲ ሓሙተይ እንቋቝሖ 
ኣይበልዕን’ዩ። ኣነ ግን ጥልቕ ኢለ 
ሓቲተ ስለ ዘይፈልጥ ዘይመብልዒኡ 
ምኽንያት ኣይፈልጥክዎን’ምበር 
ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ክኸውን 
ይኽእል እዩ ማለት’ዩ። በሊ ኣብ 
ካልኦት ኣባላት ስድራ ብዓልቤተይ 
ከየጋጥም ጽቡቕ ገይረ ክፈልጦ። 
ካብዚ ንወደይ ዘጋጠሞ ወጻኢኸ 
ካልእ ምልክታት ክገብር ይኽእል 
ድዩ?

ኣማኻሪት፤ እወ፡ ዝተፈላለዩ 
ምልክታት ክንርእይ ንኽእል ኢና። 
ከምቲ ንወድኺ  ዝተራእዮ ኣብ 
ቆርበትን ስርዓተ ምስትንፋስን 
ዝርአ ምልክታት ኣሎ። ኣብ 
ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ’ውን 
ተምላስ፡ ዕግርግር ምባልን ቅርጸትን 
ከጋጥም ይኽእል። ሳሕቲ’ውን ኣዝዩ 
ብርቱዕ ቍጥዐ ብምስዓብ ማዕበስቲ 
ስርዓተ ምስትንፋስ፡ ብርቱዕ ቃንዛ 
ከብዲ፡ ሃለዋት ምጥፋእ ዝኣመሰሉ 
ንህይወትና ዘስግኡ ምልክታት 
ከስዕብ ይኽእል።

ደዋሊት፤ እሞ ኣብ ከምዚ ኩነታት 
ደኣ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ከምዚ ሓደገኛ 
ኩነታት ተቐላጢፍካ ናብ ትካላት 
ጥዕና ምኻድ የድሊ። ኣብ ትካላት 
ጥዕና ንዝኾነ ቍጥዐ ከህድእ 
ዝኽእል መድሃኒት ስለዘሎ ድማ 
ሳዕብየን ናይቲ ቍጥዐ ኣብ ምቁጽጻር 
ይሕግዝ።

ደዋሊት፤ ኣነ እንቋቝሖ 
እንተበሊዐኸ ናብ ወደይ ክሓልፍ 
ይኽእልዶ?

ኣማኻሪት፤ እቶም ፕሮቲን ብጸባ 
ጡብ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ 
ኣለዎም። ስለዚ ጸባ ጡብ ኣብ 
ተጥብውሉ ግዜ እንቋቝሖ 
እንተዘይበላዕኪ ተመራጺ’ዩ።

ደዋሊት፤ እዚ ቍጥዐ ንሓዋሩ ድዩ 
ምስ ወደይ ክነብር?

ኣማኻሪት፤ ከከም ኩነታቱ’ዩ። 
ገሊኡ ቍጥዐ ኣብ ቁልዕነት ዘቋርጽ 
ኣሎ። ገሊኡ ክሳብ ኩትትና 
ይጸንሕ። ገሊኡ ከኣ ንሓዋሩ። ስለዚ 
ሳባ ናይ ወድኺ ቍጥዐ ከምዚ’ዩ 
ኢለ ክድምድም ኣይክእልን።

ደዋሊት፤ እሞ ሕጂ ደኣ እንታይ 
እንተገበርኩ ይሓይሽ? ማለተይ 
ፍወሳ ኣለዎ ድዩ?

ኣማኻሪት፤ እታ እንኮ ፍወሳ 
እንቋቝሖ ምምጋብ ምቁራጽ’ያ። 

ደዋሊት፤ እሞ እንቃቝሖ ደኣ 
ኣብ ዕብየት ናይ ሓደ ቈልዓ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ እንድዩ! ወደይ ኣይህሰንዶ?

ኣማኻሪት፤ ጽቡቕ ኣለኺ 
እንቋቝሖ ብዝውንኖ ሃብታም 
ፕሮቲን ኣገዳሲ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ 
ከምዚ ኩነታት ግን ክቋረጽ’ዩ ዘለዎ። 
ወድኺ ድማ ካብ ካልኦት ከም ጸባን 
ጥረታትን ዝኣመሰሉ ካብ እንቋቝሖ 
ዘይሰንፍ ፕሮቲን ዝውንኑ ዓይነታት 
መግቢ ብምምጋብ ካብ ሕጽረት 
ፕሮቲን ከተድሕንዮ ትኽእሊ ኢኺ።

ደዋሊት፤ በሊ የቐንየልይ! ነጺሩለይ 
ኣሎ።

ኣማኻሪት፤ ገንዘብኪ። 

ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ

ቍጥዐ እንቋቝሖ

ምሉእ ዕድመኣ ኣብዛ ዓለም 
ጽቡቕ ክበዝሕ ከይተሓለለት 
እትሰርሕ ዝነበረት ሰበይቲ፡ “ኦ 
ፈጣሪ፡ ቅድሚ ምማተይ ናብ 
ገነትን ገሃንምን ቀዲምካ ኣዛውረኒ፡” 
ብምባል ትጽሊ ነበረት። ጸሎትኩም 
ይስመረልኩም ጸሎታ ሰሚሩላ፣ 
ንገነትን ገሃንምን ንኽትርኢ ሓደ 
መልኣኽ መጺኡ ወሰዳ።

እቲ ዝወሰዳ መልኣኽ ትኽ 
ኣቢሉ ኣብ ሓደ ናይ ድግስ 
ኣዳራሽ ኣእተዋ። ኣብ ማእከል እቲ 
ኣዳራሽ፡ ዝተፈላለየ መግብን ባህታ 
ዝህብ መስተን ዝመልአ ጣዋሉ 
ረኣየት። ኣብ ዙርያ እቲ ጣዋሉ 
ከቢቦም ኮፍ ዝበሉ ሰባት ድማ 
ረኣየት። እቶም ሰባት ሕልናኦም 

ዘዕረቡ፡ ዝተከዙ፡ ብጥሜት ዝሓሰሞም 
ኰይኖም ጸንሑዋ። ኣብ ቅድሚ 
መግቢ እንከለው ብጥሜት ዘይምሱል 
ክመስሉ ገረማ’ሞ፡ “ስለምታይ ከምዚ 
ኰይኖም?” ክትብል ነቲ ዝወሰዳ 
መልኣኽ ሓተተቶ።

እቲ መልኣኽ ከኣ “ኣእዳዎም 
ተመልከቲ፡” ክብል ጥራይ መለሰ። እታ 
ሰበይቲ ኣእዳዎም ብዝተመልከተት፡ 
ክልተኡ ኣእዳዎም ካብ ኪንዮ 
ኣጻብዕቶም ክሳብ ምናቶም መሰንቀር 
ተኣሲሩዎም ረኣየት። ብርኪ ኢዶም 
ክዕጸፍ ኣይክእል ነበረ። ካብቲ መግቢ 
በቲ ጫፍ መሰንቀር ቀርቂሮም 
ከልዕሉ ይፍቱኖ’ሞ ኣይኰነሎምን፣ 
ምብልዑ የጸገሞም። ሓንቲ ኵላሶ 
ኣብ ኣፉ ከእቱ ዝኽኣለ ሓደ’ኳ 

ኣይረኣየትን። ፈቲኖም ብዝረብረቡ 
ኣብ ቅድሚ እቲ መግቢ ተስፋኦም 
ኣዕሪቦም ብጥምየት ክሳቐዩ ረኣየት። 
“እዚ ብርግጽ ገሃንም እዩ! በጃኻ 
ካብዚ ኣውጽኣኒ፡” ክትብል ነቲ 
መልኣኽ ተማሕጸነቶ።

እቲ መልኣኽ ካብቲ ኣዳራሽ 
ኣውጺኡ ናብ ካልእ ቦታ ብምውሳድ 
ናብ ሓደ ናይ ድግስ ኣዳራሽ ኣእተዋ። 
እቲ ኣዳራሽ ልክዕ ከምቲ ቀዲማ 
ዝረኣየቶ፡ ኣብ ማእከል እቲ ኣዳራሽ 
ኣዝዩ ብዙሕ ደስ ዘብል መግብን 
መስተን ረኣየት። ኣብ ዙርያኡ ድማ 
ሰባት ኮፍ ኢሎም ነበሩ። እንተዀነ፡ 
ዘይከምቶም ዝቐደሙ ብሓጐስን 
ፍስሃን የዕልሉን ይስሕቁን ነበሩ። 
ገጾም ከኣ ኣማና ምርኣዩ ዘብህግ 

ሱራፌል ተ.

ልቦና ኣነቓቓሒ ዛንታ
ሰብ መሰንቀር ኣብ ገነትን ገሃንምን

ፍሱህ ነበረ። “እዚኦም መሰንቀር 
ኣይተኣስረሎምን ክኸውን ኣለዎ፡” 
በለት እታ ሰበይቲ በቲ ተድላ ናይቲ 
ኣድራሽ ባህታ እናተሰመዓ።

“ኣእዳዎም ተመልከቲ፡” በላ 
እቲ መልኣኽ ደጊሙ። ኣእዳዎም 
ተመልከተት።

“ልክዕ ከምቶም ኣብ ገሃንም 

ዘለዉ፡ ክልተ ኣእዳዎ ካብ ቅድሚ 
ኣጻብዕቶም ጀሚሩ ክሳብ ምናቶም 
መሰንቀር ተኣሲሩሎም ኣሎ። 
ብርኪ ኢዶም ክዕጸፍ ኣይክእልን 
እዩ። እዞም ሰባት ግን ንነብሶም 
ኣይኰኑን ክምግቡ ዝፍትኑ ዘለዉ፣ 
ንብጻዮም በቲ መሰንቀር ቀርቂሮም 
የዀልሱዎ፡ እቲ ብጻዮም ከኣ 
ብተመሳሳሊ የዀልሶም።”
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ስየ ነጋሽ

ሕርሻን 
መግብን

ኣብ ናይ ሎሚ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ 
ምስ ክኢላ ሞያ መፍረ ደርሁ ወ/ሮ 
ሳባ ገብረስላሴ ኣብ ኣገባብ ኣደላልዋ 
ሰፈር ደርሁ ዝገበርናዮ ሓጺር ዕላል 
ቀሪቡ’ሎ፡ ሰናይ ንባብ።

* ኣሰራርሓን ኣቀማምጣን ሰፈር 
ደርሁ ከመይ ክኸውን ኣሎዎ?

- ሰፈር ደርሁ ኣብ ብዙሕ ንፋስ 
ዘይብሉ፡ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣየር 
ዘሎዎ ሰፈር ክስራሕ ይግባእ። 
ምሉእ መንደቕ ምስ ኣንፈት ንፋስ 
ገጾም ክዕጸዉ ዝኽእሉ ቆማታት 
መሳዅቲ ዘሎዎ ከምኡ’ውን ብሬተ 
ዝተሰርሐ ክፉት መንደቕ ክኸውን 
ይግባእ። ኣብ ውዑይ ክሊማ ዝጸበበ 
ኣንፈት ገዛን ኣፍደገ ገዛ ደርሁን 
ንሰሜን-ደቡብ ብምግባር፡ ዝሰፍሐ 
ገጻቱ ድማ ናብ ምብራቕ-ምዕራብ 
ኰይኑ ክስራሕ ይግባእ። እዚ 
ቐጥታዊ ጩራ ጸሓይ ናብ ሰፈር 
ደርሁ ምውዳቕ፡ ብተወሳኺ ሰፈር 
ደርሁ ዛሕሊ ካብ ምፍጣር ይገትእ። 
ሰፈር ደርሁ ብቐጥታዊ ጩራ ጸሓይ 
ዝመጽእ ብርቱዕ ሙቐት ዝከላኸል 
ጽላል ክስርሓሉ ይግባእ። ካብ ገዛ 
ወጻኢ ክፉት ዝተሓጽረ ቦታ ምስ 
ዝህሉ ጽላል ንምፍጣር ላዕለዋይ 
ክፍሉ ብተንኮበት ወይ ካልእ ክሽፈን 
ይከኣል።

* ካልእ ተወሳኺ ኣብ ኣሰራርሓ 
ሰፈር ደርሁ ክግበር ዘሎዎ?

- ሰፈር ደርሁ ብግቡእ ዝተሰርሐ 
መእለዩ ማይ ዘሎዎ፡ ምድሪ ቤት 
ማይ ዘዕቍር ቦታ ዘይብሉ ክኸውን 
ይግባእ። ውሽጢ ሰፈር፡ መናድቕ፡ 
ናሕሲ ገዛ ብግቡእ ክልኾኽን ከፋት 

ዘይብሉ ክኸውንን ይግባእ። ናሕሲ 
ሰፈር ደርሁ ብዝተኻእለ መጠን 
በሪኽ ምስ ዝኸውን ዝሑልን ዝሓሸ 
ንፋስን ይረክብ። ኣብ ቆራሪ ቦታ 
ደርሁ ዝያዳ መግቢ ምእንቲ ክወስዳ 
መብራህቲ ሰፈር ደርሁ ቅድሚ 
ጸሓይ ምብራቕን ድሕሪ ምዕራብን  
ምውላዕ የድሊ።

ኣብ ውሽጢ ሰፈር ደርሁ እኹል 
ምንቅስቓስ ኣየር ክህሉ ይግባእ። 
ዕፈናን ምእካብ ኣሞንያ ጋዝን 
ምውጋድ ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። ደርሁ 
ካብ ካልኦት እንስሳ ዘቤት ዝያዳ 
ንጹህ ኣየር የድልየን ስለዚ ክፉታት 
ጐናውያን መናድቕ ወይ መሳኹቲ 
ክህልዉ ይግባእ። ምድሪ ቤት 
ሰፈር ደርሁ ብቐሊሉ ንምጽራይን 
ንምምካንን ብስሚንቶ ክስራሕ 
ኣሎዎ። ንቑጽን ጽሩይን ምድሪ ቤት 
ምስፍሕፋሕ ሕማማትን ባልዓትን 
ደርሁ ይዓግት።

* ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ 
ዘለዋ/ዉ ደርሁ ዘድልዮም ዓቐን 

ሰፈር ከመይ ይመስል?

- ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመ 
ዘለዋ ደርሁ ዝተፈላለየ ዓቐን ሰፈር 
የድልየን። ማለት ኣብ ትርቢዒት 
ሜተር (ት/ሜ) ስፍሓት መሬት 
ካብ 0-4 ሰሙን ዕድመ ዘለዎም 
15-20 ጨቓዊት፡ ካብ 4-8 ሰሙን 
ዝዕድሚኦም 9-15 ጨቓዊት፡ ካብ 
8-16 ሰሙን 5-9 ደርሁ ፡ ካብ 16 
ሰሙን ንላዕሊ ድማ 3-5 ደርሁ 
ይሕዝ። ሰፈር ደርሁ መውዓሊ ወይ 
መናፈሲ ዘገልግል ተወሳኺ ናጻ ቦታ 
ብዝተኻእለ ምስ ቀንዲ ሰፈር ዝለገበ 
የድልዮ፣ ኣብ ዕጹው ሰፈር ካብ 
ዘጋጥም ለበዳ ወይ ሕማም ከጉድል 
መታን ድማ ብሬተ ዝተኸለል 
ክኸውን ይግባእ። 
  
- ኣብ ሰፈር ደርሁ ክህልዉ 
ዝግብኦም ናውቲ እንታይ ይመስሉ?

ኣብ ዘመናውን ሓውሲ ዘመናውን 
ሰፈር ደርሁ እኹል ናውቲ ከም 

መመገቢ፡ መስተዪ ማይ፡ መውለዲ 
እንቋቚሖ የድሊ። ብዘይካ’ዚ መንጸፍ 
ርሺ/ቡቕቡቕ ሓሰር ምጥቃም 
ንቐልቀል ደርሁ ኣብ ምንቃጽን 
ደርሁ ኣብ ውሽጢ ንኽጽሕትራን 
ባይታ ይፈጥር፣ ኣብ ቀልቀል ደርሁ 
ዝርከብ መኣዛታት ድዅዒ ንታሕቲ 
ዞሪቑ ንዕኡ ክጥቀሙ ዝኽእሉ 
ደቀቕቲ ሓሳኹ ንኸይስልጥኑን 
ከይስስኑን ይሕግዝ።

* ኣመጋግባ ደርሁ ከመይ ክኸውን 
ኣለዎ?

- ኣመጋግባ ደርሁ ምስ ዕላማ መፍረ 
ደርሁ ይፈላለ። ንኣብነት ተፍርየን 
ዘለኻ ደርሁ ንስጋ ድየን  ወይ 
ንእንቛቚሖ ዝዓለማ ክፍለጥ ይግባእ። 
ንስጋ ምስ ዝዀና ዝያዳ መግቢ 
ይጠልባ። ንምህርቲ እንቛቚሖ ምስ 
ዝዀና ግን ከከም ደርጃ ዕድሚአን 
መጠንን ዓይነት መግብን የድልየን።

መመገቢ ደርሁ፦ ኣብ ሰፈር ደርሁ 
እኹል መመገቢ ክህሉ ይግባእ፣ 
ምብኻን እኽሊ ንምክልኻል 
መመገቢ ደርሁ ካብ 1/3 ንላዕሊ 
ፈጺሙ ክመልእ የብሉን። ነቲ 
ዝፈስስ እኽሊ ንምዕቃብ ከንፈር 
ዘለዎ መመገቢ ምጥቃም ይምረጽ። 
ኣብ ሓንቲ መመገቢ ክሳዕ 50 
ደርሁ ክሕዘልና ዝኽእል መመገቢ 
ክንቅርብ ተመራጺ።
 

መስተዪ ማይ ደርሁ፦ ደርሁ እኹል፡ 
ዝሑል፡ ጽሩይን ጨው ዘይብሉን 
ማይ ክረኽባ ኣለወን። እኹል 
ማይ ዘይምርካብ ምህርትን ንቡር 
ዕብየትን ደርሆ የጉድል። ደርሆ 
ኣብ ነፍስ ወከፍ 15-20 ደቓይቕ 
ማይ የድልያ። ምስ ምውሳኽ 
ሙቐት ድማ ዝያዳ ማይ ትጠልብ። 
መኣዛታት መግብን ዝባኸኑ 
መርዛማት ነገራት ካብ ኣካላት ደርሆ 
ተምጽዩ ብርስሓት ንደገ ክወጽእን 
ማይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ከባቢና 
ካብ ዝርከቡ መሳርሒታት ምጥቃም 
ይከኣል።
መውለዲ እንቋቝሖ፦ ደርሁ 

እንቋቚሖ ንኽወልዳ ምቹእ ቦታ 
ክህልወን ይግባእ። መብዛሕትኡ 
ግዜ ደርሁ ኣብ ክንዲ ኣብ ምድሪ 
ቤት፡ ኣብ ፍሉይ ቦታ እንቋቚሖ 
ምውላድ ይመርጻ። እዚ እንቋቚሖ 
ኣብ ባይታ ወዲቖም ንኸይስበሩን 
ከይረስሑን ይሕግዝ። ኣብ ቀዳሞት 
ናይ ምውላድ ሰሙናት ኣብ ምድሪ 
ቤት ዝውለድ እንቋቚሖ ካብ 5-10 
ሚእታዊት ይበጽሕ። ቀጺሉ ግን ናብ 
2 ሚእታዊትን ትሕቲኡን ይወርድ። 
ንመውለዲ እንቋቝሖ ዘገልግል 
ክልተ ዓይነት ሰፈር ኣሎ፡ ናይ ሓንቲ 
ደርሆን ናይ ብዙሓት ደርሁን። 
እተን ደርሁ ኣብ ልዕሊ’ቲ መውለዲ 
ከይድይባን ብሓርአን ከየበላሽውኦን 
ብሓደ ሸነኹ ጸዳፍ (slope) ክኸውን 
ይምረጽ። መውለዲ እንቋቝሖ 
መብዛሕትኡ ጊዜ ካብ መሬት 
0.6 - 1 ሜትሮ በሪኹ ይቕመጥ፡ 
ካብ መንቃዕትን መስበርትን 
እንቋቝሖ መታን ክከላኸል ጽሩይ 
ሓሰር ወይ ርሺ ክንጸፈሉ ኣለዎ። 
ንኸይፈስስ መታን ብቕድሚት 
10-15 ሰ.ሜ ብራኸ ዘለዎ ጌርካ 
ክስራሕ ይግባእ። መውለዲ ንፋስ 
ከእቱ፡ ብቕድሚትን ድሕሪትን 
ከፋት ምግባሩ ወይ ድማ ሬተ ናይ 
ደርሁ ጌርካ ምስራሕ ይከኣል። 
ኣብ ኩሉ ዓይነት ሰፈር ደርሁ 
ብዘይካ ኣብ ባትሪ ዝበሃል ዘመናዊ 
ጋብያ ደርሁ፡ እንቋቝሖ ብኢድ 
ሰብ ይእረ። መውለዲ ብዝተኻእለ 
መጠን ክጽልምትን ክዝሕልን 
ይግባእ። መውለዲ እንቋቝሖ ካብ 
ዝተፈላለዩ ነገራት  ከም ዕንጸይቲ፡ 
ተሪር ሳዕሪ፡ ኣርቃይ፡ ሕጡብ ወይ 

ወ/ሮ ሳባ ገብረስላሴ

ኣገባብ ኣደላልዋ ሰፈር ደርሁ
ድማ ዚንጋቶ ተጠቒምካ፣ ጎድኒ 30 
ሰ.ሜ ብ35 ሰ.ሜ ብራኸኡ ድማ 40 
ሰ.ሜ ጌርካ ንሓንቲ ደርሆ ክስራሕ 
ይከኣል። ቅድሚ 2-4 ሰሙን ዘሎ 
ግዜ ምውላድ ደርሁ ድሉው ኮይኑ 
ኣብ ቦትኡ ክቕመጥ ይግባእ።

ናይ ገደና ደርሁ፡ እኹል ኣየርን 
ጽሩይ ቦታን ዝረኽባሉ እንተዀይኑ 
ኣብ ዝኾነ መጽለሊ ክሰፍራ 
ይኽእላ እየን። ክንቀሳቐሳሉ ዝኽእላ 
ሰፊሕ ቦታ ምስ ዝህሉ ኣዚየን 
ውጽኢታውያን እየን። ለበዳን 
ምትሕልላፍን ሕማም ንምክልኻሎም 
ምእንቲ ክከኣል ክብ ዝበለ ንለይቲ 
ዝኸውን መሕደሪ ትሕቲኡ ድማ 
ካብ ሬተ ወይ ድማ ካብ ዕንጸይቲ/ 
ሻምብቆ ብ5 ሰ.ሜ ዝተረሓሓቐ 
ርብራብ ክስራሕ ይከኣል። እዚ 
ካብ ተጻባእቲ ኣራዊት ክከላኸለለን 
ይኽእል።

መኽዘን እንቋቚሖ፦ መሳኹቲ 
ብምብዛሕ ክስራሕ ይግባእ። እዚ 
እንቋቝሖ ከይተበላሸወ ንኽዕቀብ 
ይሕግዝ። እንቋቝሖ ኣብ ዝሑል 
ቦታ ኣብ ከባቢ 20 ዲግሪ ሰንቲግሬድ 
ክቕመጥ ዝበለጸ ይኸውን፣ ልዕሊ 
ሓደ ሰሙን ድማ ኣብ መኽዘን 
ክቕመጥ ኣይግባእን።

***

ንቐደ
ም በሉ ምድላው ስብቆ ብምቁር ድንሽ

  ኣገባብ ኣሰራርሓ ስብቆ
- መጀመርታ ሓርጭ ምቁር 
ድንሽን ዝተሓመሰ ሓርጭ 
ብልቱግ/መሸላ/ስገም ይተሓዋወስ
- 1 ኩባያ ማይ ኣብ ዝተሓዋወሰ 
ሓርጭ ምቁር ድንሽ ብልቱግ 
(መሸላ/ስገም) ይኣቱ
- ዝተረፈ 4 ኩባያ ማይ ንበይኑ 
ይፈልሕ
- ብድሕሪ'ዚ እቲ ዝፈለሐ ማይ 
ናብቲ ኣቐዲሙ ዝተሓወሰ እና'ኾስካ ይኣቱ
- ቀጺሉ ክሳዕ ዝበስል ወይ ዝሓፍስ ሓዊ ነህርሞ
- ካብ ሓዊ ምስ ወረደ፡ ጽማቝ ለሚንን ሽኮርን ይኣትዎ
- ቁሩብ ህድእ ምስበለ ድማ ንመግቢ ድሉው ይኸውን

ምንጪ፦ መወከሲ ጽሑፍ ምቁር ድንሽ

ዘድልዩ ጥረ ነገራት

- ሓርጭ ምቁር ድንሽ            
- ዝተሓመሰ ሓርጭ 
 ብልቱግ/ መሸላ /ስገም
- ለሚን                                 
- ሽኮር                                                   
- ማይ                    

    ዓቐን 
   

30 ግራም
60 ግራም

1 ማእከላይ ዓቐን     
20 ግራም 
1.25 ሊትሮ(5 ኩባያ)



ሓዳስ   ኤርትራ

ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

4 መጋቢት 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.159

ጒርሒ ህበይጽውጽዋይ
ነዊሕ ዓመታት ይገብር፡ ኣብ ሓደ ጽምዋ 

በረኻ፡ ህበይ ንበይና ትጐዓዝ ነበረት። ኣብቲ 
እትጐዓዞ ዝነበረት ሰጥ ዝበለ ጐልጐል 
ኣያ ኣንበሳ ናብኣ ገጹ ክመጽእ ርኣየቶ። 
ክልቲኦም ድማ እናተቐራረቡ መጽኡ። 
ክልቲኦም ጥቓ ንጥቓ ምስ ኮኑ ኣብ 
መንጎኦም ሓንቲ እተብለጭልጭ ወርቂ 
ወዲቓ ነበረት። 
መጀመርታ ነታ ወርቂ ህበይ ርኣየታ። 

ተቐላጢፋ ከተልዕላ ግን ኣይመረጸትን። 
ኣንበሳ ብሓይሊ ክምንዝዓ ከምዝኽእል 
ኣይሰሓተቶን። ስለዝኾነ፡ ከምዘይረኣየታ 
ንኣያ ኣንበሳ ዓይኒ ዓይኑ ክትጥምቶ 
ጀመረት። ኣንበሳ ነታ ወርቂ ከይርእያ 
ድልየታ ነበረ።
ህበይ፡ “ከመይ ውዒልካ ኣያ ኣንበሳ?” 

ሓተተት ኣንፈቱ ከተስሕቶ ብምሕሳብ። 
ኣንቃዕሪራ ድማ ናብ ሰማይ ገጻ 
ክትጥምት ጀመረት።
ኣያ ኣንበሳ፡ ከም ኩሉ ግዜ ገጹ ኣሲሩ፡ 

“ግርም…!” መልሱ ከይወድአ ነታ ወርቂ 
ስለዝረኣያ፡ ዘረብኡ ኣቋሪጹ ተወርዊሩ ነታ 
ወርቂ ካብ መሬት ኣልዓላ። 
ህበይ፡ “ኣያ ኣንበሳ እንታይ ኴንካ 

ድኣ ክንድ’ዚ ትሃጽጽ? ድሓን ዲኻ?” 
ከምዝተገረመት ኣፋ ጐምጺጻ ተዛረበት። 
ህበይ፡ ነታ ወርቂ ብጥበብ ካብ ኣያ 

ኣንበሳ ክትወስዳ ድልየት ነበራ። 
“እዋእ..! ኣይርኣኽያን መስለኒ ነዛ 

ወርቂ? ወርቂ’ኳ ተረካቢ ኣይኮነን!” 
ብታሕጓስ ተመሊኡ ሓተታ። ነታ ወርቂ 
ድማ ናብ ኣፍ ልቡ ኣጸጋዓ።

“ኣየ! ኣንበሳ ነዚኣ ዲኻ ወርቂ ኢልካ 
ኣልዒልካያ! ኣነ ድኣ ቅድሜኻ እንድየ 
ርእየያ። እንተኾነ ግን ወርቂ ከምዘይኮነት 
ፈሊጠ ኣይተገደስኩላን፡” ጭራኣ ሰል ሰል 
እናበለት ዘይተገደሰት መሰለት። 
“እዋእ! ሕጅስ ወርቂ እንድያ፡ እንታይ 

ድኣ ክትብሊ ደሊኺ እስከ ቅረቢ ጽቡቕ 
ጌርኪ ርኣይያ?” ብዘረባኣ ተገሪሙ 
ነታ ወርቂ ካብ ኣፍ ልቡ ፈንቲቱ ናብ 
ህበይ ገጹ ዊጥ ኣበላ። ኣያ ኣንበሳ፡ ህበይ 
ብዘይምግዳሳ ገለ ጥርጣረ ኣሕደረ።
ህበይ፡ “ደሓን በል ከይትልክመኒ ከይደ!” 

ኢላ ገዲፋቶ ክትከይድ ብግስ በለት። 
ኣያ ኣንበሳ፡ “እዋእ! ሓንሳብ እስከ 

ጽንሒ..፡” ናብ ህበይ ገጹ ሰጐመ። ቀጺሉ፡ 
“.. እንታይ ኴንኪ ደኣ ከይትልክመኒ 
ኢልክኒ?” ገጹ ኣሲሩ ሓተተ። ነታ ወርቂ 
ብዓይኒ ጥርጣረ ርኣያ።
ህበይ፡ “ኣየ ኣያ ኣንበሳ፡ ኣይሰማዕካን 

ዲኻ?” ክምስምስ እናበለት ክትዛረብ 
ጀመረት። ትጻወተሉ ብምንባራ ኣዝያ 
ተሓጐሰት።
ኣያ ኣንበሳ፡ “እንታይ! ዋላ ሓደ 

ዝሰማዕኩዎ ነገር የለን፡ በጃኺ ንገርኒ?” 
ስንባደ እናተሰመዖ ሓተታ።
“ኣየ! ኣንበሳ ወዲ በረኻይ እምበኣር 

ኣይሰማዕካን? እሞ ሓቅኻ እንዲኻ ድኣ!” 
ስቕ በለት።
ኣያ ኣንበሳ፡ “እወ። ዋላ ሓንቲ 

ኣይሰማዕኩን እንታይ እዩኸ እቲ ዝስማዕ? 
በጃኺ ንገርኒ?” ተጨነቐ። ነታ ኣብ ኢዱ 
ሒዝዋ ዝነበረ ወርቂ ደጋጊሙ ጠመታ።
“ኣየ ኣያ ኣንበሳ ሓወይ! ምስኪናይ 

መንግስተ ሰማይ የዋርሶ። ልክዕ እኳ 
ንዓኻ’ዩ ዝመስል ዝነበረ……፡” ኢላ 

ብኢዳ ንመንከሳ ደጊፋ ዝን በለት። በቲ 
እትዋሰኦ ዝነበረት ደስ በላ። ፍስሃ ድማ 
ተሰማዓ።
ኣያ ኣንበሳ፡ “ሕራይስከ ቀጽሊ፡ ትብልኒ 

ክሰምዖ ተሃንጥ’የ ኣለኹ፡” ናብኣ ገጹ 
ቀረበ። 
ህበይ፡ “ኤ..እ…! ከይትልክመኒ ካባይ 

ቁሩብ ርሕቕ በል..፡” ኢዳ ጸግ ብምባል 
ካብኡ ርሕቕ በለት። ቀጺላ፡ “ነብሱን 

ጉልበቱን ኣዝዩ ባህ ዘብል… ኣየ’ወ… 
ርህሩህ እኳ ድኣ ነበረ … ምስኪናይ.. 
ኣብዛ ዓይነይ እኳ ቅጅል በለኒ። እዞም 
ሰብ ዝበሃሉ ጸላእትና እንታይ ገይሮም 
መስለካ? እዞም ሰብ ዝበሃሉ ጸላእትና 
ምዃኖም ትፈልጥ እንዲኻ?” ርእሳ 
ንየማን ንጸጋም ነቕነቐት።
ኣያ ኣንበሳ፡ “እፈልጥን ፈረቓን፣ ብዘይካ 

ሰብ ካልእ ጸላኢ መዓስ ኣለና፡” ህድእ 
ኢሉ ተዛረባ።
“ጽቡቕ ፈሊጥካ ኣለኻ። ንሶም እንታይ 

ገይሮም መስለካ?” ክርበጽ ስቕ በለት።
“ህ! እንታይ ገይሮም?” ፈዚዙ ይሰምዓ 

ነበረ። ብኽእለት ዘረባኣ መሊሱ ተመሰጠ።
“ልክዕ ከም’ዛ ሒዝካ’ያ ዘለኻ 

እተብለጭልጭ ወርቂ መሰል ሰሪሖም 
ኣብ ሓደ ጐልጐል የቐምጥዋ። ወዮ 
ገርሀኛ ኣንበሳ ወርቂ ረኺበ ኢሉ ሒዝዋ 

እናኸደ እንከሎ ቁሩብ መገዲ ምስ 
ተጓዕዘ፡ እታ ወርቂ ኢሉ ሒዝዋ ዝነበረ 
ትፍንጀር። ምስኪናይ ኣንበሳ ድማ ብኡ 
ንብኡ ሞይቱ። ኣሰሩኳ ክሳብ ሕጂ 
ኣይተረኽበ። ንስኻስ ትፈልጥ እንዲኻ፡ 
እዚ ሰብ ዝብልዎ በዚ ናትና ኣነባብራን 
ምቾትን ከምዝቐንእ?” ገጻ ኣሲራ ዓይኒ 
ዓይኑ እናጠመተት ሓተተቶ።
ኣያ ኣንበሳ፡ “እወ! እፈልጥ፡” መለሰላ 

ገርሀኛ ኣንበሳ ብስንባደ። ንሱ’ውን ገጹ 
ኣአሾኸ።
ህበይ፡ “ስለዝኾነ ድማ ንዓና ከጥፍእ 

ድቃስ ዘይብሉ’ዩ ዝሓድር። ሕጂ ድማ 
ኣነ’ኳ ከይደ ኣለኹ ከይትልክመኒ…፡
” ኢላ ዘረብኣ ከይወድአት ጉዕዞኣ 
ፈለመት።
 ኣያ ኣንበሳ ሆየ ብዘረብኣ ተገሪሙ 

ቀው ኢሉ ክጥምታ ድሕሪ ምጽናሕ፡ 
ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ወርቂ፡ “ዶ! 
ጠፋእኩ፡” ኢሉ ናብ ህበይ ገጹ ደርበያ። 
ነብሰይ ኣውጽእኒ ኢሉ ክጎዪ ጀመረ። 
ህበይ ንድሕሪት ግልጽ እንተበለት ወዮ 
ኣንበሳ ድሮ ኣብቲ ዕሙር ጫካ ኣትዩ 
ነበረ።
ህበይ፡ ድንን ኢላ፡ “ኣየ ኣንበሳ ዓዋን 

ከማኻ ዓያሹስ ይብዝሑ ደኣ፡” ብምባል 
ነታ ዝደርበያ ወርቂ ካብ መሬት ኣልዒላ 
ብምንጋፍ፡ ስዕም ኣቢላ ንገዝኣ ተበገሰት። 
በቲ ዝመሃዘቶ ጥበብ ድማ፡ ኣዝያ 
ተሓጐሰት። ኣብዚ ምዕቡል ግዜ ጥበብ 
እምበር ሓይሊ ከምዘይሰርሕ ኣጸቢቑ 
ተረድኣ።

1. ኤርትራ ምስ መነ መን ትዳወብ? ስመይወን?
መልሲ፡_____________________________
2. ኣብ ገጽ ክልተ ናይ’ዛ ጋዜጣ ክንደይ ኣስማት ኣሎ?
መልሲ፡ ____________________________
3. ክዘልል ዘይክእል እንስሳ ሓደ ጥቐሱ?
መልሲ፡ ____________________________
4. ካብ ቊጽሪ 1 ክሳብ ቊጽሪ 100 ዘለዋ ቊጽርታት 
ድምረን ክንደይ እዩ?
መልሲ፡ ____________________________
5. ጸብሒ ደርሆ ክንደይ ኣዕጽምቲ ኣለዋ?
መልሲ፡ ____________________________

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ብፍላይ ዓምዲ ‘ተርሙማ’፡ ‘ውድድር ተርሙማ’ ክልተ ግዜ ኣካይድና ምንባርና ይዝከር። ሎሚ ድማ 
ሳልሳይ ውድድር ኣዳሊና ኣለና። ኩሉ ተማሃራይ ክሳተፍ ንዕድም። ቀዳሞት ሓሙሽተ ዕዉታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ስለዘሎ ክሽለሙ ምዃኖም 
ንሕብር። መልሲ ኣብ ጋዜጣ እንተዘይኮይኑ ኣብ ወረቐት ጽሒፍካ ምስዳድ ኣይፍቀድን። ስለዚ፡ ኣብዛ ሕቶታት ሒዛ ዘላ ጋዜጣ መልሲ ብምጽሓፍ 
ነዛ ጋዜጣ ክትሰዱልና ንሕብር። ድምሳስ ዝበዝሖ ቅቡል ኣይከውንን። መልሲ ብጶስጣ ይስደድ። ኣድራሻ፡ ቊ.ሳ.ጶ 4336 ኣስመራ ኤርትራ እዩ። 
መልሲ ክሳብ ዕለት 18-03-2023 ክበጽሕ ኣለዎ። ሰናይ ውድድር!!

ውድድር 

ተርሙማ

ስም፡         _______________________  
ቤት ትምህርቲ፡ _______________________
ክፍሊ፡        _______________________           
ኣድራሻ፡ ______________ ሞባይል፡ __________________

ለ. ሕቶታት ታሪኽ ኤርትራ
1. ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ናይ መጀመርታ 
ስውእቲ ጓል ኣንስተይቲ መን ትበሃል?
መልሲ፡ ________________________
2. ኣብ ኤርትራ መወዳእታ ዝተሓረረት 
ከተማ መን እያ?
መልሲ፡ ________________________
3. ኤርትራ መበል ክንደይ ኣባል ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት እያ?
መልሲ፡ ________________________
4. ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ መዓስ ጀሚራ? 
ዕለት ወርሒ ዓመተ ምህረት ጽሓፉ?
መልሲ፡ ________________________
5. ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ፡ ሻዱሻይ 
ወራር መዓስ ዓመተ ምህረት ተጀሚሩ?
መልሲ፡ ________________________

ሐ. ግድል ቊጽርታት መ. ትግርኛ
ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ
1. ብላኻ ዝስራሕ መሕቆኒ ጸባ፡ 

__________ ይበሃል።

2. ንእኽልን ክርዳድን 

እንፈልየሉ ባህላዊ መሳርሒ፡

________ ይበሃል።

3. ወዲ ተባዕታይ ኣብ ግዜ 

መርዕኡ ኣብ ርእሱ ዝኣስራ፡ 

_______ ትበሃል።

4. ንኽተት መአወጂ እተገልግል 

ዓባይ ከበሮ፡ ________ ትበሃል።

5. ተመን ይፋጺ፡ ፈረስ ከኣ 

__________።

4
2

8 14 17
17

14

8

1. ኣብዛ ሰንጠረዥ፡ ድምር ናይ 
ትኹልን ጋድምን ተዋሂቡ ኣሎ። 
ስለዚ፡ ካብ ቊጽሪ 0 ክሳብ 9 ብዘለዉ 
ቊጽርታት ነዛ ሰንጠረዥ ምልእዋ። 
ቊጽሪ ምድጋም ኣይፍቀድን። 
መበገሲ ዝኾናኹም ክልተ ቊጽርታት 
ተዋሂበን ኣለዋ። ሰናይ ስራሕ!!

* * *
2. ሕቡእ ቊጽሪ ርኸቡ?

ቊጽሪ- 3

6 8

5 7

1 2

3 4

7 6

8 3

+ -

+ -

= =

= =

ብምድማር ብምጒዳል

መልሲ ግድል ደደ

1 8 6 4

5 2 3 7

ሀ. መስተውዓልቲ ዲኹም?
ነዘን ዝስዕባ ሕቶታት ተጠንቂቕኩም ኣንብቡወን። ኣንቢብኩም ምስ 

ወዳእኩም ምስ ስድራኹም ተዘራረቡለን። እንተኾነ ግን ኣይትመልስወን።

7 
ፍ
ል
ል
ያ
ት
 ር

ኸ
ቡ



ሓዳስ   ኤርትራ

ሓበን ተስፋሚካኤልሓበን ተስፋሚካኤል

4 መጋቢት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.159

“እተጨደደ ለሚን ኣብ ጥቓ ዓራትና ምቕማጥ፡ ጥዕናዊ ጥቕሚ ኣለዎ” ተመራመርቲ
ለሚን፡ ሓደ ካብቶም ልዑል ትሕዝቶ 

ቫይታሚን-ሲ ዘለዎም ንኣካላትና 
ዘገድሱ ፍሩታ እዩ። ብዘይካ ናይ 
ጣዕሙ መቐረት ከኣ፡ ሽታ ለሚን ኣብ 
ጥዕና ዘለዎ ረብሓ ብዙሕ ምዃኑ ግሉጽ 
እዩ። ኣብ’ዚ ዓውዲ ኣተኵሮም ዘጽንዑ 
ኣመሪካውያን ተመራመርቲ፡ ቅድሚ 
ምድቃስካ ኣብ ጥቓ ዓራትካ ለሚን 
ጨዲድካ ኣቐሚጥካ ምስ ትሓድር፡ 
እዞም ትሕት ኢሎም ዝተጠቕሱ 
ጥዕናዊ ረብሓታት ከም እትረክብ እዮም 
ዝሕብሩ ዘለዉ።
• ዘይተዀላለፈ ድቃስ ይህልወካ፥ 

ደቂስካ እንከለኻ ካብ’ቲ ዝተጨደደ 
ለሚን ዝወጽእ ሽታ ስለእትስሕብ፡ ኣብ 
ውሽጢ ኣካላትካ ኣትዩ ፍስሃ ክስምዓካን 
ዕረፍቲ ዝመልኦ ድቃስ ከተስተማቕርን 
ይሕግዘካ።

• ናይ ኣፍንጫ ምዕርናስ ይከላኸለልካ፥ 
ምስ ደቀስካ ኣፍንጫኻ ምስ ዝዕርንስ 
ወይ ዝዕበስ፡ ለሚን ጸረ ባክተርያ ስለዘለዎ፡ 
በቲ ካብኡ ዝወጽእ ጥዑም ሽታ ክትሓዊ 
የኽእለካ።
• ጸቕጢ ደም የጕድል፥ ለሚን 

ብመልክዕ መስተ ምስ ዝውሰድ ጸቕጢ 
ደም ከም ዘጕድል ኣብ ብዙሕ ተጠቒሱ 

ኣሎ። ካብኡ ዝወጽእ ሽታውን ኣብ 
ምጕዳል ጸቕጢ ደም ተራ ኣለዎ።
• ጭንቀት የወግድ፥ ሽታ ናይ ለሚን 

ምስ ኣእምሮና ምትሕሓዝ ኣለዎ። 
በዚ ከኣ፡ ንኣእምሮና የዛንይን ጭንቀት 
የጉድልን።
• ትጉህን በሊሕን ክትከውን ይሕግዝ፥ 

ሽታ ለሚን ደቂስካ እንከለኻ ኣዘዊትርካ 

እትስሕቦ ምስ እትኸውን፡ ኣብ’ቲ 
መዓልታዊ ህይወትካ ንጡፍን በሊሕን 
እዩ ዝገብረካ።
• ጣንጡን ሓሳኹን ኣብ ጥቓኻ 

ኣይቀርቡን፥ ነቲ ካብ ለሚን ዝወጽእ 
ሽታ፡ ጣንጡን ካልኦት ዝነፍሩ ደቀቕቲ 
ሓሳኹን ስለዘይጻወርዎ፡ እዞም ዝተጠቕሱ 
ሓሳኹ ብግዜ ለይቲ ክቐርቡኻን ድቃስካ 
መዝሚዞም ክነኽሱኻን ኣይክእሉን 
እዮም።
• ኣየር ናይ’ታ ዘለኻያ ክፍሊ 

የመሓይሽ፥ ኣብ’ታ ደቂስካላ ዘለኻ ክፍሊ 
ዝርከብ ኣየር፡ በቲ ካብ’ቲ ዝተጨደደ 
ለሚን ዝወጽአ ሽታ ይጸርን ይመሓየሽን። 
እቶም ተመራመርቲ፡ ነዞም ልዕል 

ኢሎም ዝተጠቕሱ ጥዕናዊ ጥቕምታት 

ንምርካብ፡ ቅድሚ ምድቃስና መዓልታዊ 
ለሚን ጨዲድና ኣብ ጥቓ ዓራትና 
ኣብ ዝርከብ ኣቕሓ ከነቐምጥ እዮም 
ዝመኽሩና ዘለዉ። በዚ ከኣ፡ ክንዮ’ቲ 
ለሚን ሰቲና እንረኽቦ ጥቕሚ፡ 
ብምሽታት እውን ክንረብሓሉ ንኽእል 
ምዃንና’ዮም ዘረድኡና ዘለዉ። 
ምስ ደቀስና ናይ ምሽታት ዓቕምና 

ብመጠኑ እዩ ዝጐድል። ነቲ 
እንሽትቶ’ውን ከነለልዮ ኣይንኽእልን 
ኢና። የግዳ ነቲ ካብ ለሚን ዝወጽእ 
ሽታ ደቂስና ከለና ብዘይርድኣና መንገዲ 
ናብ ኣካላትና ክኣቱ ዕድል ስለዝረክብ፡ 
ጠቓሚና እዩ’ሞ፡ ካብ ዕዳጋ ለሚን ገዚእና 
እንተፈተንናዮ እንታይ ከይጐድኣና።

መቛጽርትኻ ኣብ ልዕለኻ ዘለዎ ስምዒት እትሕብር ኣፕሊከይሽንከም ሮኬት ዝሕምበብ ዘሎ ምዕባለ 
ቴክኖሎጂ፡ ዘይትንክፎን ዘይኣትዎን 
ንጥፈታት ህይወትና ዳርጋ ዘየለ እናዀነ’ዩ 
ዝመጽእ ዘሎ። ተመራመርቲ ናይ’ዚ ዓውዲ 
ድማ፡ መዓልታዊ ጉዕዞ ህይወትና ምስ 
ምህዞታትን ምዕባለታትን እናኣተኣሳሰሩ 
እዮም፡ ዘየቋርጽ መጽናዕትታትን ፈተነታትን 
ዘካይዱ ዘለዉ። ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ 
ሲንሲናቲ - ኦሃዮ ኣመሪካ፡ ምስ ኣንጻርካ 
ጾታ ተቛጺርካ ኣብ ዘካየድካዮ ዕላላት፡ 
መቛጽርትኻ ከመይ ከም ዝረኸበትካ 
እትነግር ኣፕሊከይሽን ምሂዞም ኣለዉ። 
“ምስ ኣንጻር ጾታ ተቛጺርና ኣብ 

እነካይዶ ዕላላት፡ ኣብ ገሊኡ ዕዉት 
ምብህሃል ክህልወና እንከሎ፡ ኣብ ገለ ድማ 
ሰልክዩና ክንምለስ ኢና እንርአ። እዚ ግን፡ 
ንዓና ዝስምዓና ደኣ’ምበር፡ እቶም ምሳና 
ዝተቛጸሩ ኣንጻር ጾታና፡ እንታይ ከም 
ዝተሰምዖምን ከመይ ከም ዝረኸቡናን 

ጸባ ኣደ ቀልጢፎም ዘቋርጹ ህጻናት፡ ግዳይ ምብልሻው ኣስናን ይዀኑ!ጸባ ኣደ፡ ንዕሸልን ወላዲትን ዘለዎ 
ጥቕሚ ብቐሊል ዝግመት ኣይኰነን። ነታ 
ኣደን ነቲ ህጻንን ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት 
ክከላኸለሎም ዝኽእል ተፈጥሮኣዊ 
መድሃኒት እዩ። ሓደ ህጻን ንኣስታት 6 
ወርሒ ብዘይ ምቁራጽ ጸባ ኣደ ጥራይ 
ክምገብ፡ ብድሕሪ’ዚ ተወሳኺ መግቢ 
እናረኸበ ክሳብ ወዲ 2 ዓመት ዝመልእ 
ነቲ ምጥባው ክቕጽሎ ከም ዝግባእ ድማ፡ 
ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብር። 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሳው ፓውሎ 

- ብራዚል፡ ነዚ ዝድርዕ ውጽኢት’ዮም ኣብ 
መጽናዕቶም ረኺቦም ዘለዉ። ንሳቶም፡ ጸባ 
ኣደ ምጥባው ቀልጢፎም ዘቋርጹ ህጻናት 
ኣብ መጻኢ ኣስናኖም ቀልጢፉ ከም 
ዝበላሾ ይሕብሩ ኣለዉ። 

ብቕንዕና እንተዘይነጊሮምና፡ ክንፈልጥ 
ኣይንኽእልን ኢና። ብፍላይ ፍቕራዊ 
ዝምድና ንኽንምስርት ኢልና ኣብ 
እነዳለዎም ቈጸራታት፡ ርእይቶታት ናይ’ቲ 
ምሳና ዝተቛጸረ ኣንጻር ጾታና የገድሰና 
እዩ። እምበኣር፡ እዛ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ 
እትውንን ኣፕሊከይሽን፡ ውጽኢት ናይ 
ቈጸራና ግልህልህ ኣቢላ እያ ትገልጸልና” 
ይብል ኣብ’ቲ ምርምር ዝነጠፈ ክኢላ ስነ-
ኣእምሮ ተመራማሪ ቻተር ጂ።
እታ ኣፕሊከይሽን ኣብ ሞባይል እትጽዓን 

ኰይና፡ ኣብ ቈጸራኻ ምስ ተረኸብካ፡ 
ብድሕሪ’ዚ ምስ ወላዕካያ፡ ነቲ ኩሉ 
ምብህሃላትን ምንቅስቓሳትን እያ ክትዕቅኖ 
ትጅምር። ኣርተፊሻላዊ ብልሒ እትውንን 
ብምዃና ከኣ፡ ንስኻን መቛጽርትኻን 
እናኣዕለልኩም እንከለኹም፡ ንኣተነፋፍሳ፡ 

ህርመት ትርግታ-ልብን ካልእ ዘድልያ 
ምርምርን ተካይድ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ውጽኢት 

ናይ’ታ ምህዞኦም ንምርዳእ፡ ብማንዛዊ 
ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ዝተኻየደ 
ቈጸራ ናይ ዝተፈላለዩ ኣንጻር ጾታ እዮም 
ፈተነ ኣካዪዶም። እቶም ሰባት በብኽልተ 
ኰይኖም ኣብ ዘዕልልሉ ዝነበሩ እዋን፡ እታ 
ኣፕሊከይሽን ድማ ዘድልያ መርመራታት 
ተካይድ ከም ዝነበረት እቶም ተመራመርቲ 
ገሊጾም። ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ዋላ’ኳ እቲ 
ቈጸራታት ብኣካል ዝተኻየደ እንተዘይነበረ፡ 
እታ ኣፕሊከይሽን ግና ክሳብ 75 ሚእታዊት 
ልክዕ ግብረ-መልሲ ክትህብ ከም ዝኸኣለት 
ኣነጺሮም። 
በቲ ውጽኢት ዝተተባብዑ ተመራመርቲ፡ 

ዝመሃዙዋ ኣፕሊከይሽን፡ ነቶም ብመንገዲ 

ኢንተርነት ዘዕልሉ ዝነበሩ ሰባት 
ምውህሃዶም ክትርዳእን ክትፈልጥን ካብ 
ከኣለት፡ ኣብ ሓደ ቦታ ተቛጺሮም ብኣካል 
ንዘዕልሉ ኣንጻር ጾታ ድማ፡ ከመይ ከም 
ዝጸንሑ ብትኽክል ክትሕብር እትኽእል 
ምዃና ይኣምኑ።
ብዛዕባ እዛ ንብዙሓት ኣገሪማ ዘላ ምህዞ 

ርእይቶታቶም ዝህቡ ዘለዉ ውልቀ-ሰባትን 
ተመራመርትን “ሰብ እምነቱ ንምሕያል፡ 

ኣብ ክንዲ ነንሓድሕዱ ዝኸውን፡ ብሓጺን 
ብዝተሰርሑን ዝተሰንዑን ቴክኖሎጂ 
ኰይኑ ክትርኢ ዘሕዝን እዩ” ብምባል፡ 
ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ወኒኖም ዝምሃዙ 
ዘለዉ ኣፕሊከይሽናት፡ ከም መዘናግዒ 
ከዛንዩና ደኣ’ምበር፡ ኣብ ውልቃዊ ህይወትና 
ኣትዮም መሰልና ክምዝምዙን ክግህሱን 
ጽቡቕ ከምዘይኰነ ስክፍታኦም ይገልጹ።

ብምስሊ ጠበቕ ዝተሰርሐ ሮበት ናብ ፕላኔት ማርስ ይጐዓዝ!ሮበት ኣብ ምድህሳስን ምምርማርን 
ፕላኔታት ኣበርክቶ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ። 
ኣብ ዝሓለፈ መጽናዕትታት ከም ዝተገልጸ፡ 
ሮበት ኣብ ህዋ ኰይኖም ንጠፈርተኛታት 
ኣብ ምትሕግጋዝን ነቲ ንሳቶም ዝማልእዎ 
መሳርሒታት ጸዓት ኣብ ምምላእን ከም 
ዝነጥፉ ተገይሩ ብመደበር ጠፈር ምርምር 
ኣመሪካ - ናሳ ተሰሪሑሉ እዩ።
ኣብ ዓውዲ መጐዓዝያ ስነ-በረራ 

መንኰርኰር ናይ ጠፈር ኣተኲሮም ዘጽንዑ 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ናንጂንግ - ቻይና፡ 
ብምስሊ ጠበቕ ዝተሰርሐ ሮበት ኣዳልዮም 
ምህላዎም ይሕብሩ ኣለዉ። እቲ ዘዳለውዎ 
ሮበት፡ ናብ ፕላኔት ማርስ ተላኢኹ ዳህሳስን 

ምርምርን ከካይድ ትጽቢት ይግበረሉ።
እቲ ዛጊት ስም ዘይወጽኦ ብምስሊ ጠበቕ 

ዝተሰርሐ ሮበት፡ ኣርባዕተ መሓውር ዝውንን፡ 
ኣብ ሑጻን ፈኲስ ሓመድን ክንቀሳቐስ 
እንከሎ ድማ ክተዓጻጸፍ ዝኽእል ኰይኑ እዩ 
ተነዲፉ ዘሎ። እዚ ማለት፡ ቅድሚ ሕጂ ካብ 
ዝተሰርሑ ሮበት፡ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሓመድ 
ዘለዎ መሬት ክንቀሳቐስ ዘይሽገርን ልዑል 
ተጻወርነት ዘለዎን ምዃኑ ፍሉይነት ኣለዎ።
“እዚ ኣዳሊናዮ ዘለና ሮበት፡ ብመሓውሩ 

ተሓጊዙ ዝወሳወስ ኰይኑ፡ ኣብ ፕላኔት ማርስ 
ዝረኽቦ ሑጻ፡ ሓመድን ካልእ ባእታታትን 

ኣብ ኣጻብዕቱ ኣኪቡ፡ ሒዙልና ክምለስ ኢና 
ተስፋ ንገብር ዘለና። እዚ ፈተነ’ዚ ዕዉት 
ምስ ዝኸውን ከኣ፡ ኣብ ቀጻሊ ምርምር ናይ 
ጠፈር ከም’ዚ ዓይነት ምህዞታት ከነማዕብል 
ከተባብዓና እዩ” ይብል ኣብ’ቲ ምህዞ ዝነጠፈ 
ፕሮፈሰር ዞይ ቼን።
ጠፈር፡ ዓሚቚ መጽናዕትን ምርምርን 

ዘድልዮን ከምኡ’ውን ግዜን ጻዕርን ዝሓትት 
ምዃኑ ዘይሰሓት ሓቂ እዩ። ነዚ ብድሆ 
ንምፍታሕ ድማ፡ ተመራመርቲ ስነ-ጠፈር፡ 
ከም ሮበት ዝኣመሰሉ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ 
ዝውንኑ ቴክኖሎጂ ብምምዕባል፡ ፕላኔት ማርስ 
ኣብ ምድህሳስ ክነጥፉ ከምዘለዎም ይኣምኑ።

ንሳቶም፡ ነቲ መጽናዕቲ፡ ልዕሊ 5 
ዓመት ኣብ ዝዕድመኦም ኣስታት 800 
ህጻናት እዮም ኣካዪዶምዎ። ሓፈሻዊ 
ጥዕና ኣስናኖም ድማ መርሚሮምዎም። 
እቶም መምርሒ ውድብ ጥዕና ዓለም 
ተኸቲሎም ጸባ ኣደ ብዝግባእ ዝጠብዉ 
ዝነበሩ ህጻናት ከኣ፡ ኣስናኖም ኣብ 
ጽቡቕ ደረጃ ተረኺቡ። ብኣንጻሩ፡ 
እቶም ቀልጢፎም ጸባ ኣደ ኣቋሪጾም 
ዘይባህርያዊ ዓይነት ጸባ ሓርጭ ክወስዱ 
ዝጸንሑ ህጻናት ግን፡ ኣስናኖም ኣብ ኣዝዩ 
ተኣፋፊ ኩነታት ከም ዝተረኽበ እቶም 
ተመራመርቲ ኣረዲኦም። 
“ንደቀን ጸባ ጡብ ካብ ምሃብ ቀልጢፈን 

ኣቋሪጸን፡ ዘይባህርያዊ ቀመማት መግቢን 
ሽኮርን ዘለዎ ጸባ እናኣስተያ ኣስናን ደቀን 
ኣብ ሓደጋ ዘውድቓ ኣደታት ብዙሓት 
እየን። ስለዚ፡ እዚ ከቢድ ዋጋ ንከየኽፍለን 
ክነቕሓሉን ክጥንቀቓሉን ዘለወን እዩ” 
ክትብል ትገልጽ ኣብ’ቲ ምርምር 
ዝተሳተፈት ዶ/ር ኤሊና ጆይ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣስናን 

ክድልድሉን ክጽብቑን እንተዀይኖም፡ 
ወለዲ ንደቆም ካብ ንእስነቶም ጥዕና 
ግርጻኖምን ኣስናኖምን ክከናኸንዎም፣ 
እናጐበዙ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ከኣ፡ ኣብ 
ምጽራይ ኣስናኖም ክተሓጋገዝዎም ከም 
ዝግባእ ተላብዮም።
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ምልክት እውን ቋንቋ እዩ!
ቋንቋ፡ ኣብ ሞንጎ ህይወታውያን ንዝህሉ 

ናይ ምብህሃል መስርሕ - ሓደ ጥበብ እዩ። 
ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት ከኣ፡ ኣብ ሞንጎኦም 
ዘማዕበልዎ ነናቶም መረዳድኢ ቋንቋ (ዘረባ) 
ኣለዎም። ሎሚ ኣብ ዓለም - ልዕሊ 7000 
ቋንቋታት ከምዝዝረብ እዩ ዝሕበር።

ካብ’ዚ ወጻኢ - ማለት ብወስታታት ኢድን 
ምልክታት ገጽን ዝግበር መስርሕ ዝርርብ 
ከኣ ኣሎ። እዚ እውን እምበኣር ቋንቋ እዩ። 
ቋንቋ ምልክት - ቋንቋ ጽሙማን። 
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከብ ማሕበር ጽሙማን፡ 

ምልክት እውን ቋንቋ ምዃኑ መረዳእታ 
ንምፍጣር ሓያል ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ይርከብ 
ኣሎ።
ጽመት ሓደ ካብ ዓይነታት ስንክልና ኮይኑ፡ 

ብምድፋእ ዕድመ፡ ብተወርሶ፡ ኣብ ግዜ 
ወሊድ ብዘጋጥም ምትሕልላኽ፡ ኣብ ኣእዛን 
ብዝወርድ ማህሰይትን ረኽስን፡ ኣብ ግዜ 
ጥንሲ ብዝኽሰቱ ጽልዋታት ረኽስን ካልእ 
ዝኣመሰሉ ጠንቅታትን ከጋጥም ይኽእል። 
ኣብ ሃገርና ብመጽናዕቲ ከም እተረጋገጸ፡ 
ኣስታት 40 ሽሕ ዝኾኑ ጽሙማን ኣለዉ። 
90% ካብኦም - ካብ ዝሰምዑ ስድራቤታት 
ዝተወልዱ ክኾኑ እንከለዉ፡ እቶም 10% 
ድማ፡ ካብ ጽሙማን ስድራቤታት ዝተወልዱ 
እዮም።
ማሕበር ጽሙማን ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ፡ 

ጐድኒ ጐድኒ እቲ ዘሰላስሎ ንጥፈታት፡ 
ኣፍልጦን ንቕሓትን ቋንቋ ምልክት ኣብ 
ሕብረተሰብ ብምዕባይ፡ ጽሙማን ኣብ ኩሉ 
ንጥፈታቶም ንዘጋጥሞም ናይ ምርድዳእ 
ሽግራት ንምቅላል - ብትግሃት ይዓዪ ኣሎ። 
መቐጸልታ ናይቲ ዘካይድዎ ስልጠናታት፡ 
ንኣስታት ሽዱሽተ ኣዋርሕ ዘምሃሮም 
ከመርቕ ምዃኑ ሓበሬታ ስለዝበጽሓኒ 
እየ እምበኣር - ናብ ኣደራሽ ከረን ሆቴል 
ዘምራሕኩ።
እቲ “ጽመት ኣብቂዑ”፡ “ምልክት ቋንቋ 

እዩ“ ዝብል ፖስተር ተጠቂዕዎ ዝነበረ 
ኣደራሽ፡ ጻዕዳ ማልያ ወድዮም ነቲ ጽምብል 
ንምድማቕ ላዕልን ታሕትን ብዝብሉ 
ዝነበሩ ተመረቕቲ መሊኡ ጸኒሑኒ። 
ኣጋይሽ ብዕድመ መሰረት ክኣትው 
ጀሚሮም፣ መራሕቲ መደብ ንኽልቲኡ 
ቋንቋ - ማለት ቋንቋ ምልክትን ትግርኛን 
እናኣወሃሃዱ እዮም ንዝክረ ሰማእታት 
ሓቲቶም። መደብ ብዝክረ ሰምእታት ድሕሪ 
ምኽፋቱ፡ ኣቦ-መንበር ማሕበር ጽሙማን 
ዞባ ዓንሰባ መምህር ደጀን ዘርአጋብር እዩ 
መኽፈቲ ቃል ኣቕሪቡ። ንዕዱማት ኣጋይሽ 
ድሕሪ ምምስጋን ከኣ፡ ንሰልጠንቲ እንቋዕ 
ኣብቅዓኩም ኢሉ። 
ማሕበር፡ ኣገዳስነትን ግደን ናይ’ዚ ቋንቋ 

ኣብ ግምት ብምእታው፡ ጽሙማን ኣብ ኩሉ 
ንጥፈታት ሂወቶም ምስ ሕብረተ-ሰቦም፡ 
መዛኑኦም ትምህርትን ሞያን ቀሲሞም 
ንነብሶምን ሕብረተ-ሰቦምን ዘበርክቱ ዜጋታት 
ንምግባሮም፡ ብዕቱብ ሒዙ ይሰርሓሉ 
ከምዘሎ ብምዝኽኻር፡ ቀንድን ቀዳማይን 

ቤትኤል ሰሎሞን
ኣ/ዜ/ዞ/ዓንሰባ

ዕላማኡ ድማ - ቋንቋ ምልክት ብሰፊሑ 
ንምዝርጋሕ ምዃኑ ኣረዲኡ።
መምህር ደጀን ኣስዒቡ፡ ሚኒስትሪ 

ትምህርቲ ኣገዳስነት ቋንቋ ምልክት 
ንጽሙማን ዜጋታት ዝህልዎ ጽልዋን 
ኣድማዕነትን ኣብ ግምት ዘእተወ ንጥፈታት 

ኣብ ብስልሳል ከምዝርከብ፡ መርኣያ ናቱ 
ድማ - ኣብ መባእታ ጥራይ ተሓጺሩ 
ዝጸንሐ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ማእከላይ 
ደረጃ ክብ ብምባል፡ ጽሙማን ተማሂሮም 
ደረጃኦም ዝዕብይሉ ሞያዊ ዕጥቅታት ኣብ 
ምውዳድ ዝነኣድ ስራሕ ይካየድ ምህላው 
ገሊጹ። ማሕበር ድማ፡ ምስ ሚኒስትሪ 
ትምህርቲ ብምትሕብባር ክሳብ ኮሌጃት 
ዝዝርጋሕ ምምሃር ቋንቋ ምልክት ፈሊሙ 
ከምዘሎ፡ እዚ ድማ - ብደገፍ መሻርኽትን 
ግዱሳትን ዝዕወት ብምዃኑ ኩሉ እጃሙ 
ከልዕል ጸዊዑ።
ቀጺሎም ተመረቕቲ ቋንቋ ምልክት 

- “ሃገረይ” እትብል መዝሙር እዮም 
ንዕዱማት ኣቕሪቦም። ብኣእዳዎም እናተሰነዩ 
ዘካይድዎ ዝነበሩ ነፍሲ-ወከፍ ምንቅስቓስ 
ከይሓልፈካ ብትኹረት ክትስዕቦም ዝቕስብ 
ኣዝዩ መሳጢ ምርኢት እዩ ነይሩ።
እቲ ማሕበር፡ ትምህርቲ ቋንቋ ምልክት ኣብ 

2015 እዩ ፈሊሙ። ብ90 ሰራሕተኛታት 
መንግስቲ ዝጅመረ መስርሕ ምምሃር 
ቋንቋ ምልክት እምበኣር፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 8 
ዓመታት ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝን ከረንን፡ 
ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ፡ ብጠቓላላ ኣስታት 
340 ተማሃሮ፡ መማህራንን ሰራሕተኛታት 
ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ኣመሪቑ 
ኣሎ።
እቲ መደብ ብእንግዶት ቁርሲ ቡን 

እናተሰነየ፡ ሕጂ እውን “ኤሪትርያ” እትብል 
ደርፊ ብቋንቋ ምልክት ቀሪባ። ቋንቋ 
ዝመሃሩ ዝነበሩ ስንኩላንን ስድራቤታቶምን፡ 
ዝተሰምዖም ሓጐስ ከተንብቦ ኣይትጽገምን። 
ምኽንያቱ፡ ምሉእ ብምሉእ ከም ሰቦም 
ከስተማቕሩ ብምኽኣሎም። ንዓኣ ተኸቲላ 
ድማ ግጥሚ ቀሪባ። ብኣባላት ማሕበር 

ዝተሰርሐት ንጸገማት ጽሙማን ኣብ ኩሉ 
ማሕበራዊ ኣገልግሎት እተጉልሕ - ሓጻር 
ድራማ እውን ስዒባ።
“ዋርሳይ” እትብል ደርፊ ድምጻዊት ሄለን 

መለስን ነፍስሄር ስነ-ጥበባዊ ኢሳይያስ ጸጋይን፡ 
ብኽልተ ተመረቕቲ ምስ ቀረበት፡ ብእዝኒ 
ምስማዕ ገዲፍካ ብዓይንኻ ጥራይ ክትርእያ/
ክትሰምዓ እተብህግ ናይታ መዓልቲ ዝበለጸት 
ተዘካሪት ስራሕ ምንባራ እዩ ተመስኪሩላ።
ብሓፈሻኡ መደባት ናይ’ታ መዓልቲ፡ ኣዝዩ 

ረዚን ሓላፍነት ዘስክም ኮይኑ እዩ ተሰላሲሉ። 
ብፍላይ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ምስቶም ዝሰምዑ 
ተማሃሮ ዝሰልጠኑ ጽሙማን፡ ቋንቋኦም 
መሊኹ ጸገሞም ንምፍዃስ ኣብ ጐድኖም 
ደው ዝብል ሰብ ብምርካቦም ንምምስጋን - 
“ሰብ ከሲበ” እትብል ደርፊ ድምጻዊ ቶማስ 
ኣልኣዛር ናብ ተሳተፍቲ ጆባእ ኢሎምዋ። 
ኩሉ ሰብ ነዚ ቋንቋ እዚ ፈሊጡ ክሕግዞምን 
ሽግራቶም ከቃልልን ከም ዝኽእል ንምግንዛብ 
እዩ ነይሩ እቲ መልእኽቲ።
ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን 

ኤርትራ ኣቶ ወልደሚካኤል ስእለ ኣብቲ 
ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ “ኣብ 
ዞባ ዓንሰባ ዝርከብ ማሕበር ጽሙማን፡ ልዕሊ 
ኩለን ዞባታት ኣብ ምምዕባል ቋንቋ ምልክት 
ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዘሕጉስ እዩ” ክብል 
እዩ ተሰሚዑ። ጽሙማን ዜጋታት፡ ማዕረ 
ሰቦም ተሰሪዖም ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ናብርኦም 
ከይተጸገሙ ክነብሩ፡ ናይ ኩሉ ኣካል ተበግሶን 
ደገፍን ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ መመረቕታ ካብ ዝነበሩ ሰልጠንቲ፡ 

እቶም 18 ተማሃሮ 11 ክፍሊ እዮም። 
ምብጋሶም ንሳዋ ውሑድ ኣዋርሕ 
ስለዝተረፎ ድማ እዮም፡ ብዝተማህርዎ 
ቋንቋ ምልክት፡ ምሉእ ወተሃደራዊ ልብሲ 
ለቢሶም - “ሳዋ” እትብል ደርፊ ዘቕረቡ። 
ካብ ተዓዘብቲ ዘሰንዮም ዝነበረ ድምጺ ኣልቦ 
ጣቕዒት ድማ፡ ልዕሊ ዝኾነ ዝፈጥሮ ስሕበት 
ልዕሊ ድምጺ ኮይኑ እዩ ዝንጸባረቕ ነይሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ 

መምህር ክፍላይ ዓንደሚካኤል እውን፡ ቃሉ 
ከስምዕ ናብ መድረኽ ተዓዲሙ። ፈለማ 
ከኣ፡ ነቶም ቋንቋ ምልክት ኣብ ምምዕባሉ 
ከይተሓለሉ ዝጽዕሩ ዘለው ወለንታውያን 
መማህራን ኣመስጊኑ። መምህር ክፍላይ፡ 
ብዛዕባ ድሕረ-ባይታ ቤት-ትምህርቲ 
ጽሙማን ከብርህ እንከሎ - እዛ 66 ዓመታት 
ኣብ መባእታ ጥራይ ተሓጺራ ዝጸንሐት 
መባእታ ቤት-ትምህርቲ፡ ናይ ማእከላይ 
ደረጃ ትምህርቲ ኣገልግሎት ምሃብ 
ከም ዝፈለመትን፡ ብሰለስተ ዕጽፊ ወሰኽ 
ከምዝተራእየን ኣረዲኡ። ቋንቋ ምልክት፡ 
ኣብ ስሩዕ ካሪክለም ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
ተኣታትዩ ክኸይድ፡ ብውህደት ክስርሓሉ 
ምዃኑ ድማ ኣመላኺቱ።
ማሕበር ጽሙማን፡ ዝተፈላላዩ ኣባላት 

ዝሓቘፈ እዩ። ወለንታውያን ኣባላት 

ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ማሕበራዊ 
ኣገልግሎት ንጽሙማን ኣብ ምስትርጓም 
ይሕግዝዎም። ብሓፈሻ ኣባል ማሕበር 
ዝኸውን፡ ምሉእ ጽምመት ዘለዎ፡ ከፊላዊ 
ጽምመት ዘለዎ ወይ ቁሩብ ዘጻንዖ፡ ናይ 
ክብሪ ኣባል. . . ዘጠቓለለ እዩ።
ከም ኣደ ናይ’ቲ ማሕበር ኮይና እትኣሊ 

ከፊላዊ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዋ ወ/ሮ 
ኣስመረት ብርሃነ፡ ብናይ ጽሙማን ጣቕዒት 
እናተሰነየት እያ ናብ መድረኽ ደይባ። በቲ 
ዝጥዕማን ዝቐልለላን ቋንቋ ምልክት ድማ 
ንዕዱማት ኣመስጊና። “ወለንታውያን 
ኣሰልጠንትን ተማሃሮን፡ ንዓና ንምሕጋዝ 
ትገብርዎ ዘለኹም ተበግሶ፡ ምስጋናይ 
ብቐሊል ዝግለጽ ኣይኮነን።” ድሕሪ ምባል፡ 
ኩሎም ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ቋንቋ ናብ 
ኩሉ ከባጽሕዎ ተማሕጺና ካብ’ቲ መድረኽ 
ወሪዳ።
መደብ ናብ ምዝዛሙ ምስ ኣበለ፡ 

ተመረቕቲ - ወረቐት ምስክር ካብ ኣእዳው 
ዝተፈላላዩ ሓለፍቲ ድሕሪ ምውሳዶም፡ 
መዕጸዊ መደብ ሃገራዊ መዝሙር ተዘሚሩ። 
ኣነን ሰኣላይ ብጻየይን ግና ዝተረፈና ጉዳይ 
ስለዝነበረና፡ የማነ ጸጋም ድሕሪ ምጥማት - 
ኣብ ግምት ዘእተናዮም ተመረቕቲ ጸዊዕና 
ከነዘራርብ ወሲንና። 
ፈለማ ዘዘራረብክዋ ተማሃሪት 11 ክፍሊ 

ሉልያ ሙሴ እያ ነይራ። ቋንቋ ምልክት 
ምምሃራ ብዛዕባ ዝፈጠረላ ስምዒት ድማ 
ተወኪሰያ። “ቋንቋ መረዳድኢ እዩ፡፡ ቋንቋ 
ምልክት ድማ ዝያዳ ኩሉ ምስ’ቶም ናይ 

ምስማዕ ስንክልና ዘለዎም ኣሕዋትና 
ክንረዳዳእ ዝሕግዝ ብምዃኑ፡ ነዚ ቋንቋ እዚ 
ምቕሳመይ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ” ክትብል 
መሊሳትለይ።
ተማሃራይ ሳይሞን ብወገኑ፡ “ቋንቋ 

ምልክት ዝተማሃርኩሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ 
ንጹሙማን ተሃማሮ ይኹን ካልኦት ከም 
ኣስተርጓሚ ኮይነ ክዓዪ ስለዝደለኹ እየ” 
ክብል ኣነጺሩለይ። 
ደርፊ ‘ዋርሳይ’ ክትድረፍ እንከላ ተምሳጥ 

ፈጢራትለይ ንዝሓለፈት - ሰራሕተኛ ባንክ 
ዝኾነት ሩታ ካሕሳይ እየ ኣብ መወዳእታ 
ኣዘራሪበያ።
ቋንቋ ምልክት ክትመሃር ዝነበራ ክቱር 

ድሌት ሎሚ ኣብ ምዕለቢኡ ከምዘብጽሓቶ 
እያ ገሊጻ ንሳ። ኣብ እትሰርሓሉ ትካል 
ንዝመጽኡ ጽሙማን፡ ናይ ምብህሃል 
ጸገማቶም ከተቃልለሎም ድማ ዓቢ ትጽቢት 
ኣለዋ። ሩታ ብፍሉይ ዝሕለፈቶ ለበዋ ግን 
ኣሎ - “ጽሙማን ልክዕ ከም ካልኦት ስንኩላን፡ 
ኣብ ኩሉ ዓይነት ስራሕን ሞያን ዳርጋ 
የለውን። እዚ ድማ ብሰንኪ ሕጽረት ቋንቋን 
ጽበት ዕድላትን እዩ” ድሕሪ ምባል፡ እዚ ቋንቋ 
ብሰፊሑ ከም ሃገራዊ ቋንቋ ኣተኣታቲኻ 
ንምዕባዩን ንምትብባዑን ክስራሕ ተማሕጺና።
ማሕበር ሒዝዎ ዘሎ ራኢ፡ ጽሙማን ምስ 

ስድራቤታቶም ብኣታዊታቶም ክመሓደሩ 
ምግባርን፡ ኣብ ሞንጎ ጽሙማንን ሕብረተ-
ሰብን ዘሎ ገፊሕ ጋግ ንምጽባብ ቋንቋ 
ምልክት ምምሃርን ምዝርጋሕን ዝብል 
እዩ። ኩሎም ጽሙማን ማዕረ ዕድላትን 
ኣገልግሎትን ዝረኽብሉ ባይታ ንምጥጣሕ፡ 
ቋንቋ ምልክት ከም ዓስራይ ቋንቋ ኤርትራ 
ክዝርጋሕ. . . ዝብሉ ካልኦትን ነጥብታት 
እውን ተዘርዚሮም ኣለዉ።
ስንክልና፡ ዓይነቱ ብዘየገድስ ኣብ ሂወት 

ወዲ ሰብ ዝፈጥሮ ተጽዕኖ፡ ብቐሊል 
ዝግመት ኣይኮነን። ብመንጽር እቲ ዘጋጥም 
ስንክልና፡ ፍታሕ ዝኾኑ መንገድታት ሃሰው 
ምባል ከኣ ግድን ይኸውን። ብመንግስቲ፡ 
ብማሕበር፡ ብውልቂ ሓገዝ ንምብርካትን 
ንምርካብን ድማ ይስራሕ እዩ። ስለዝኾነ 
እዩ እምበኣር፡ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን 

ኤርትራ - ብፍቓድን ሰናይ ተበግሶን 
መንግስቲ ኤርትራ፡ ብመሰረት ሲቪላዊ ሕጊ 
ኤርትራ ዓንቀጽ 404-482፡ ኣብ ሰነ 1998 
ብወግዒ ዝተመስረተ። ዕላማ ምምስራቱ፡ 
ማሕበራዊ፡ ቁጠባዊን ባህላዊን ንጥፈታት 
ጽሙማን ዜጋታት ኣብ ኩሉ ዓውድታት 
ከምዝዕወት ንምግባር እዩ።
ማሕበር ጽሙማን ከረን፡ 35 ዝኣኽሉ 

ጽሙማን ብዝተፈላለዩ መንገድታት 
ኣጣይሱ ኣሎ። ኣብ ንጥፈታቱ፡ ብተማሃሮ 
ቤት-ትምህርቲ ጽሙማንን ወለንታውያንን 
እናተሓገዘ፡ እዋናዊ ዝኾነ ትምህርትን 
ጐስጓስን ኣብ ምሃብ ይነጥፍ።
ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ፡ ኣብ 

ከረን፡ ኣስመራ፡ ባረንቱ፡ መንደፈራ፡ ኣብ 
ባጽዕ ጨናፍር ኣለዎ። እዚ ኣብ ከረን 
ዝርከብ ጨንፈር እምበኣር፡ ብቋንቋ ምልክት 
ዘምሃሮም ወለንታውያን - ንሻዱሻይ ግዚኡ 
ዘመርቕ ዘሎ ኮይኑ፡ እቶም ኣቐዲሞም 
ዝተማህሩ፡ ገለን መማህራን ገለ ድማ ኣብ’ቲ 
ዝሰርሕሉ ትካላት ከም ኣስተርጐምቲ 
ኮይኖም ይዓዩ ኣለው። 
ጽሙማን ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወት ማዕረ 

ሰቦም ንምዃን ዘኽእል መሰረታዊ ፍታሕ፡ 
ቋንቋኦም ፈሊጥካ ንምድጋፎም እዩ። እዞም 
ወለንታውያን ኣባላት ማሕበር ዝወሰድዎ 
ሰናይ ተበግሶን ተግባርን እምበኣር፡ ኩሉ ሰብ 
ክስዕቦ ሕልናዊ ግዴታ እዩ።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ኣነ እሙንኬር ዓብዱሪሒም ኣድሓና፡ ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ኣባሻውል ከባቢ 
ሓድሽ ዓዲ፡ ጎደና ሸ፡ ብቁ.ምስክር ግዝያዊ ዋንነት ንብረት 115278 ብስመይ 
ዝተመዝገበ ሊብሬቶ ስለዝጠፍኣኒ፡ ብዕዳ ሒዘዮ ወይ ረኺበዮ ዝብል እንተሎ፡ 
ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብቑጽሪ 
ቴሌፎን 07115422 ደዊሉ ይርከበኒ። እንተዘይኮይኑ፡ ካብ ዝምልከቶ መተካእታ 
ክወሃበኒ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

እሙንኬር ዓብዱሪሒም ኣድሓና

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ኣብ መንጎ ይግ/በሃሊት ወ/ሮ ኣስካሉ 
በረኸትኣብን መ/ወሃቢት ወ/ሮ ሽዋ 
ዑቕባገርግሽን ብገዛ ምልቃቕ ዝተላዕለ 
ክርክር ብይግባይ ደረጃ ይርአ ስለዘሎ፡ 
መ/ወሃቢት ወ/ሮ ሽዋ ዑቕባገርግሽ 
ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባቕያ 
ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ከሳሲት ወ/ሮ ሳምራዊት በረኸት፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ምሕረትኣብ ክፍለማርያም ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት

ኣቶ ተስፋስላሴ ንዋዩ ገብረመስቀል፡ 
ኣደይ ውዳሴ ሓጎስ ገብረማርያም 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እምባደርሆ

ወ/ሮ ሶፍያ ዓንደ ተወልደብርሃን፡ 
በዓል-ቤተይ ቦኽረጽዮን ዑቕባገርግሽ 
ገብረመስቀል ስለዝተሰወ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 11 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ መንደፈራ

ሙሴ ዮውሃንስ ሃይለ፡ ስም ኣደይ 
ኣለም ምሕረትኣብ ተወልደ ምባል 
ተሪፉ፡ ንግስቲ ሓድጉ መድህን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን22/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ከሳሲ ኣቶ ዓብደልዋስዕ ሓጅ በሽር፡ 
ተኸሳሲት ወ/ሮ ኣሚና ብሩህ በሽር 
ናይ ገዛ ስም ምትሕልላፍ ክሲ 
ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን22/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ ዃላ

ኣብረሀት ደስበለ ማርሻ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣብረሀት ደሳለ ማርሻ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።  

ዮናስ ሹማይ ኪዳነ ምባል ተሪፉ፡ ዓወት 
ሹማይ ኪዳነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ

ፍትሓዊት ኣብርሃም ብርሃነ ምባል 
ተሪፉ፡ ፍትሓዊት ኣብርሃ ብርሃነ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ተኸላቢ

ወ/ሮ ኣበባ ጠዓመ ተስፋጋብር፡ 
መብራህቶም ጠዓመ ተስፋጋብር 
ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ወራሲቱ  ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲቐይሕ

ወ/ሮ ኣዝመራ ፈዳይ ዑቕባይ፡ ሓፍተይ 
ትርሓስ ፈዳይ ዑቕባይ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ 
ንብረት ወራሲታ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣወጣሽ ሓድጉ ገብረሚካኤል፡ 
በዓል-ቤተይ መሓሪ መለስ ኣለምሸት 
ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 1 ወደይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ መሓመድ ሮሞዳን ዑመረዲን፡ 
ኣዴና ካዱ ኢብራሂም ይስሓቕ 
ስለዝዓረፈት፡ ናይ ወለድና ኣብ ዝንቀሳቐስ 
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣነ ምስ 4 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓኪር ን/ዞባ 
ሰንዓፈ

ከሳሲት ግምጃ ዓንደጸየን፡ ተኸሳሲ 
ሰመረ ኣሰፋ ኣብርሃ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

መም/ጸጋይ ደባስ ተስፋማርያም፡ 
በዓልቲ ቤተይ ዘነበሽ ኣስፋሃ ጠዓመ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ድማ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ሓጎስ ገብረሂወት ብርሃነ፡ ኣቦይ ገብረሂወት 
ብርሃነ ስብሓት ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓረዛ

ወ/ሮ ምሕረት ተወልደመድህን 
ገብረታትዮስ፡ በዓል-ቤተይ እምባየ 
ገብረየውሃንስ ድራር ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀይሕ ባሕሪ 
ጊንዳዕ 01

ቅሳነት ዛይዳከሎም ነጋ ምባል ተሪፉ፡ 
ቅሳነት መስፍን ዳምጠው ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጊንዳዕ 01

ኪዳነ ተስፋ፡ ጓል ኣሞይ ተጋ/ እሙና 
ስሌማን መሓመድ ስለዝተሰወአት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲኣ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 ከረን

ወ/ሮ ዘቢባ ሚካኤል ክፍለ፡ ወኪል ኣቶ 
ሚኪኤል ክፍለ፡ ተጸዋዒ ኣቶ ሩፋኤል 
ሚኪኤል ማሕመድ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ባረንቱ

ከሳሲት ወ/ሮ ዘይነብ ማሕሙድ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ሳልም ህመድ ኣብ ገዛይ 
ክካረ ጸኒሑ ግምቱ 100.000 ናቕፋ ምልክታ ጨረታ 

ሚኒስትሪ ቱሪዝም ንዝጥቀመሎም ዘሎ ፕሪንተራት፡ ፎቶ-ኮፕየራት፡ ፋክሳት ምጽጋንን 
ምንጋፍን ምጽራይን (Services & Maintenance) ንሓደ ዓመት ኣገልግሎት 
ዝህቡ ተጫረትቲ ይዕድም። 
ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ረቛሒታት፦ 
1. ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒን የቕርብ። 
2. ናይ ዓመተ 2021/2022 ካብ ዕዳ ናጻ ወረቐት ምስክር ናይ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ 
3. መኽበሪ ጨረታ 10,000.00 (ዓሰርተ ሽሕ) ናቕፋ ብ c.p.o የትሕዝ   
4. ፎርም ሰነድ ጨረታ ዘይምለስ ናቕፋ 50.00 (ሓምሳ) ብምኽፋል ካብ ማ/ቤ/ጽ/
ሚኒ/ቱሪዝም ክወስዱ ይኽእሉ። 
5. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ 10 
መዓልታት ስራሕ ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረትቲ ወይ 
ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኸቡሉ ይኽፈት። 
6. ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ጨረታ 
ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ሚኒስትሪ ቱሪዝም

ኣብ ኣስመራ ከባቢ ቲራቮሎ 1A172 ጎደና ጎልጅ ቁ.ገዛ 1 ፕሎት 96 ቁ.ፓርስል/
ዞን ASP00026681 ፓርሰል x19 ዝርከብ፡ ኣብ ቤ/ጽ/ካድስተር ብመለለዪ 
ቁ.ንብረት 1፡008449 ብስም ዘውዲ ስብሃትለኣብ ገብረትንሳኤ ናይ ዝተመዝገበ 
ሊብሬቶ ገዛ ስለዝጠፋኣኒ፣ ዝረኽቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ ኣብ 
ውሽጢ 30 መዓልታት ብቁጽሪ ቴለፎን 07231400 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ፡ 
መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ እሕብር። 

ዘውዲ ስብሃትለኣብ ገብረትንሳኤ

ሓራጅ
 

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ለምለም ሃብተማርያምን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ 
ወልደሚካኤል ገብረሂወትን ዝነበረ ናይ ሓዳር ጉዳይ ክርክር፡ ኣብ ኮማዊ ቤት 
ፍርዲ ጎዳይፍን ሰምበልን ብዕለት 25/1/2018 ቁ/መዝ 277/13 ዝተዋህበ ትእዛዝ፡ 
ቤት ፍርዲ በዚ ዝሃቦ መሰረት ብምግባር፡ ገዛ ብሓራጅ ክሽየጥ ላ/ቤ/ፍ ኣስመራ 
ኣዚዙ። እዚ ኣብ ኣስመራ ምም/ከባቢ ጐዳይፍ ጎደና ሞጎራይብ 1A726 ከባቢ 
ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ ዝርከብ ገዛ ብዘለዎ ኩነታት ግምት መሰረት ዋጋ 
586.051.2 (ሓሙሽተ ሚእትን ሰማንያን ሽዱሽተን ሽሕን ሓምሳን ሓደን ናቕፋ 
12%) ተገሚቱ ኣሎ። እቲ ህንጻ ኣብ 378.00 ት.ሜ ዝተደኮነ ቪላ ምስ ሰርቪስ 
ኮይኑ ኣብ ፕላን ዝጸደቐ ሸውዓተ ቀንዲ ክፍሊ ሓሙሽተ ተሓጋጋዚ ክፍሊን ናይ 
ማይ ባስካ ዝሓዘ ኮይኑ፡ 
ስለዚ፡ ኣብቲ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ብስም ፈ/ፍርዲ CPO  ካብ ዝቐረበ 
ግምት 1/4 ኣስሪሑ ወይ ተጠራቓሚ ሕሳብ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል ሒዙ 
ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳዳሪ ቅድሚ ዕለተ ጨረታ 5 ናይ ስራሕ 
መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብፊደልን ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ 
ዓሺጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቤ/ጽዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ.62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ። 
ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ.08 ቀሪቡ ይወከስ። ዝቃወም እንተሎ ፡ካብ ዝምልከቶ ቤት 
ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ ኣየቋርጽን። 

ቦታ ሓራጅ፦ ላ/ቤ/ፍ ቁ.27/09  
ዕለት ጨረታ - 30/3/23 

ሰዓት - 3፡000-4፡00 ድ/ቀትሪ 

ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ከባቢ ስፐይስ ቲራቮሎ ዚፕ ኮድ 1 A744 
ጎደና 744-23 ቁ.ገዛ 509 ፕሎት ‘138’ ፓርሰል ‘J’ASP 00007445 መለለዪ 
ገዛ   ASD00008884 ብዓል ሓደ ደርቢ ቪላ ኣብ ቤ/ጽ/ካዳስትር ብቁ.ምዝገባ 
ንብረት 1.0080651 ብስመይ ዝተመዝገበ ገዛ ስለዝሸጥኩዎ’ሞ ናብ ስም ዓዳጊ 
ከመሓላልፎ ስለደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ  30 መዓልታት፡ ሕጊ 
ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ 
መወዳእታ ውሳነ (ይግባይ ተባሂልሉ እንተኾይኑ) ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት 
ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን  ይቕረብ። ተቓውሞ 
እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳተይ ኣቕሪበ ጉዳየይ ከፈጽም ምዃነይ እሕብር። 

ኣቶ ኣድሓኖም ሃብቱ ዓንዱ

ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/ንኡስ ዞባ 4+ ኣስመራ ከባቢ ዚፕ ኮድ 1A137፡ 
ጎደና ረፈረንደም ቁ.ፓርሰል ዞን ASP00030452፡ ፓርሰል G ብሚ/ሪ መሬትን 
ማይን ኣከባብን ቤት ጽሕፈት ካዳስተር ብዕለት 04/09/2013፡ መለለዪ ቁ.ንብረት 
1፡002967፡ ዝፍለጥ ብስም ኣቶ ዓብደልዓሊም ዓብደላ ባህታ ዝተመዝገበ ገዛ 
ስለዝዓደግኩዎ’ሞ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ 
ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት  ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 
ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ 
መወዳእታ ውሳነ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ 
ካዳስተርን ይቕረብ። 

ወ/ሮ ኣብርሀት ገብረማርያም 
ወኪል ኣቶ ኣስመሮም ሃይለ

ዝኾነ ናይ ገዛ ክራይ ዘይከፈሎ ኣለዎ። 
እንተኾነ፡ ገዛ ዓጽይዎ ናበይ ከምዝኸደ፤ 
ስለዚ፡   ይጸዋዓለይ ስለዝበለት፣ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን20/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ኣፍዓበት

መኮነን ኣሰፋው በየነ ምባል ተሪፉ፡ 

መኮነን ኣሰፋ በየነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ እድሪስ ስሌማን ሓምድ ምስ በዓልቲ 
ቤቱ ኣምና መሓመዲዓሊ ሓምድ፡ 
ወድና መሓመድዓሊ እድሪስ ስሌማን 
ስለዝተሰወአ፡ ንሕና ወለዱ ወረስቱ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

መበል 32 ዓመት ቁ.159 4 መጋቢት 2023 - ገጽ 10

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ 

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ተኽለ ዘርኣይ 
በራኺን፡ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ቀኛ ኣርኣያ 
ስዩም ወረ/ነፍ ለተየሱስ ገብረልኡል 
1.ወ/ሮ ኣልጋነሽ +5ን ዘሎ ናይ ሲቪል 
ክርክር ጉዳይ፡ 
ተኸሰስቲ 1. ገብሪኤል ኣርኣያ 2. ዳኒኤል 
ኣርኣያ 3. ሙሉጌታ ኣርኣያ 4. ወረ/ነፍ 
ለምለም ኣርኣያ ስዩምን ብኣድራሽኦም 
ክርከቡ ስለዘይተኸኣለ፡ ተጸዊዖም ኣብ 
ንግዲ መጋባእያ ቁ.40 ን22/3/23 
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም 
ኣብዘየለዉሉ ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ። 

 ከሳሲት ፋኑስ ኣርኣያ፡ ተኸሰስቲ ወ/ረ/
ነሄ ግራ/ ፍስሃየ በራኺ፡ ወረ/ነ/ሄ ኣረጋሽ 
ኣድሓኖም ኣቶ የማነ ፍስሃየ፡ ወ/ሮ ኣስቴር 
ፍስሃየ፡ ኣቶ ናሆም ላይነ፡ ሳራ ላይነ፡ 
ዮሃና ዳዊት፡ ፌርዶስ ሳልሕ ናይ ስቪል 
ክርክር ተኸሰስቲ ኣቶ ተወልደ ፍስሃየ 
በራኺ 2. ወ/ነሄ ታደሰ ፍስሃየ በራኺ 
1.ሚለን ታደሰ 2.2 ወ/ሮ ሰምሃር ፍስሃየ 
2. ወ/ሮ ዮርዳኖስ ፍስሃየ ብኣድራሽኣን 
ክርከባ ስለዘይከኣላ። ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል  ን15/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.8  ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም ኣብዘየልዉሉ 
ክርኣ ምዃኑ  ነፍልጥ።  

ከሳሲ ኣቶ ማሕመድ ሳልም ኣልከንበሲ፡ 
ተኸሰስቲ ወ/ረ/ነሄር ሙኒር ሳልሕ 
ዓብደላ  1.ሪወይዳ ሙኒር 2. ሙና 
ሙኒር 3. ሳልሕ ሙኒር 4. ሳራ ሙኒር 
5. ኣስማ ሙኒር ወረ/ነሄር ካልድ ሳልሕ  
ዓብደላ 1. ጀላል ካልድ። ኢብትሳም 
ኣሪቲ ካልድ። መሓመድ ካልድ። 
ምርያም ሳልሕ። ሳምያ ሳልሕ። ኢልሃም 
ሳልሕ። ኣማን ሳልሕ ኩሎም ወረስቲ ነ/
ሄር ዓብደላ ማሓመድ ብኣድራሽኦም 
ክርከቡ ስለዘይተኸኣለ ን4/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቁ. 40 ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ 
ጉዳይዮም ኣብዘየለዉሉ ክርኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ።   

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል 

ኣብ መንጎ ወ/ሮ ኣፍራሕ ነስረዲንን፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዓብደላ ኢብራሂምን ዘሎ 
ናይ ሲቪል ክርክር፡ ተኸሳሲ ብኣድራሻካ 
ክትርከብ ስለዘይተኻእለ፡ ን4/4/23 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ 

ወ/ሮ ሄለን ሰለሙን፡ ኣቦይ ኣቶ ሰለሙን 
ርእሶም ስለዝዓረፈ፡ 7 ኣሕዋት ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል 

ወ/ሮ ምሕረት መብራህቱ ገብረክርስቶስ፡ 
በዓል ቤተይ ግደይ መለስ ተወልደ 
ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 2 ደቅና ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ከሳሲ ኣቶ ሳውል ገብረኣምላኽ ገ/
ሚካኤል፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ ነብያት ገ/

ሂወት ወልደየውሃንስ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ ን21/3/23 ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ተከሌዛን 

ወ/ሮ ግዜ በርሀ ቀለታ፡ በዓል ቤተይ ፍረዝጊ 
መንገሻ ባህታ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና 
ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ 

ወ/ሮ ጅሮም ገብረማርያም ገብረሚካኤል፡ 
በዓል ቤተይ ኢሳቕ ወልደስላሴ ክፍሉ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ከኣ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ከሳሲት ወ/ሮ ለተንስአ ብርሃነ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ሃብተማርያም ኣፈወርቂ ኪዳነ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን22/3/23 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ንስካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ሰናይት ዮውሃንስ ስባህቱ ምባል ተሪፉ፡ 
ፍቕርተማርያም ዮውሃንስ ስባህቱ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን21/3/23 ኣብ 4ይ መጋባእያ  
ይቕረብ። 

ኣቶ ምኪኤለ ነጋሽ በይን፡ ወ/ሮ መርሃዊት 
ኣርኣያ ናይ ጥፉእ ክሲ መስሪታ ስለዘላ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪልካ ኣብ 4ይ 
መጋባእያ ን22/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 

ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ 

ሃና ሱሌማን ዓሊ ምባል ተሪፉ፡ ሓናን 
ሱሌማን ዓሊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 
ኣብ 3ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ 

መርሃዊ ሙሉእ ብርሃን ገብረገግሽ 
ምባል ተሪፉ፡ መርሃዊ ሙሉእብርሃን 
ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

በሃበሎም ብርሃነ ወልደጋብር ምባል ተሪፉ፡ 
ሳይሞን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ን/ዞ/ ሎጎ 
ዓንሰባ ደርሰናይ ደቂዘርኡ 

ወዘነት ነማርያም በራኺ፡ በዓል ቤተይ 
ሓጎስ ተስፋንኬኤል ህብትንኪኤል 
ስለዝተሰውኣ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረቱ ኣነ ምስ 14 ደቁ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ 

ትሕቲ ዕድመ ፍስሃ ገብረመስቀል 
ወልደገርግስ ምባል ተሪፉ፡ ሰለሙን 
ገብረመስቀል ወልደገርግስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ፍሩቱና ላይነ ገብረስላሴ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣድያም ላይነ ገብረስላሴ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ  ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ሜላዊ ግርማይ ሃብተ  
ምባል ተሪፉ፡ ሚልዮን ግርማይ ሃብተ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ዓንዶም ተስፋማርያም ዕቕባይ ምባል 
ተሪፉ፡ ኣክሊል ተስፋማያም ዕቕባይ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ቃላኣብ ዮንስ በየነ 
ምባል ተሪፉ፡ ኤቨን ዮናስ በየነ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ፍትሓዊት ተስፋሃንስ 
ምባል ተሪፉ፡ ሰገን ተስፋሃንስ ኣፈወርቂ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ኤልሳ ገብረ ዑቕባይ ምባል ተሪፉ፡ 
ምሕረት ገብረ ዑቕባይ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቀላይ 
በዓልቴት 

ኣቶ ስእለ ጐይትኦም በርሀ፡ ኣዴና 
ለተብርሃን ፍረባህታ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣  ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን25/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ 

ወ/ሮ ኤደን ኣንበሳጅር ተስፋ፡ ኣደይ ሳራ 
ዑቕባሚካኤል ገብረመድህን ስለዝዓረፈት፡ 
2 ደቃ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰንዓፈ 

ኣስካሉ ተኽለ ገብርስላሰ፡ ኣቦይ ተኽለ 
ገብረስላሰ ተስፉ ስለ ዝዓረፈ፡ ኣብ 
ተጠራቓሚ ሕሳቡ 25071 ዝፍለጥ ኣብ 
ንግዳዊ ባንኪ ጨንፈር ዓዲ ቐይሕ ዘሎ 
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ከረን 

ወ/ሮ ምሕረት ሸበርም መሓመድ፡ 
ተጸዋዕቲ ወ/ረ ነ/ሄር ሽበርም መሓመድ 
ኣልመዶም ኣቶ ወልደሃይማኖት ሸበርም፡ 
ኣቶ ምሕረትኣብ ሽበርም፡ ኣቶ ባሻይ 
ሽበርም፡ ወ/ሮ ቴረዛ ሽበርም፡ ወ/ሮ ጽገሬዳ 
ሽበርም፡ ወ/ሮ ኣስቴር ሽበርም፡ ወ/ሮ 

ህድኣት፡ ሽበርም ኣቶ ዳዊት ሸበርም፡ 
ወ/ሮ ራሄል ሸበርም፡ ኣቶ ኣበበ ሽበርም 
ተጸዋዕቲ ንብረት ምምቓል ዝምልከት ኣብ 
ላዕለዋይ ቤ/ፍ ክሲ ኣቕሪባ ስለዘላ፡ ወረስቲ 
ን21/3/23 ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኹምሉ ክርኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣቑርደት 

ዓሊ ኣልኣሚን ኣልሓሰን፡ ተጸዋዒ ሃብቶም 
ኣርኣያ ሃ/ሚካኤል፡ ተጸዋዒ ማኪና ሰሌዳ 
ቁጽሪ ER-1_18311፡ ቻሲ ቁ/ KI30 - 
494027 ውዕል መሸጣ ፈጺምና፡ ማኪና 
ካብ ዋና ከም ዘላቶ ተቐቢለ። እንተኾነ፡ 

ተጸዋዒ ናብ ስመይ ከየማሓላለፈለይ 
ካብ ሃገር ስለዝወጸ’ሞ ኣድራሽኡ 
ስለዘይተፈልጠ ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ 
ተጸዋዒ ን20/3/23 ናብ 1ይ መጋባእያ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

  ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓሬታይ 

ሆሆት ባርያሚካኤል ተኽለ፡ በዓል ቤተይ 
ኣደም ሳልሕ ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 1 
ጓለይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣  ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምስጋና 

ብሞት ኣዚየ ዘፍቅሮ በዓል ቤተይ ኣቶ ሙሴ 
ተኽለገርግሽ ሃብተጽዮን ዝተስመዓና መሪር 
ሓዘን እናገለጽና፣ ሬሳ ካብ ስዊዘርላንድ 
ኣብ ምፍናው ዝተሓባበርኩምና ፈተውቱን 
ኣዕሩኽቱን፡ ብኣካል መጺእኩም ክሳብ ዓዲ 
ሓሙሻ ብምኻድ ዘቃበኩምና፡ ኣብ ገዛና 
ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን ተሌፎን 
ብምድዋልን ዘጸናናዕኩምና የቐንየልና 
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና 
ከምዝዓጸና ንገልጽ። 

በዓልቲ ቤቱ ሳምራዊት ስምኦን ምስ 
ምሉኣት ስድራ ቤት

ምስጋና 

ብመስዋእቲ ኣዚና እነፍቅሮ በዓል-ቤተይ 
ገዲም ተጋ/ኣረፋይነ ክንፈ ጎይትኦም ኣባል 
ምም/ዞ/ማእከል ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት 
ዘቃበርኩምና፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን 
ብቴለፎን ዘጸናናዕኩምና፡ ዘተሓዘንኩምና 
ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና 
ሓዘንና ንዓጹ። 

በዓልቲ ቤቱ ተጋ/ነብያት ኣፈወርቂ ምስ 
ምሉእ ስድራቤት

ምስጋና 

ብሞት ኣዚና እንፈትዎ ኣቦና ተስፋስላሴ 
ሃይለ ምሑስ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ኣብ ዳንባምንጭ ዘቃበርኩምና፡ 
ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን 
ወጻእን ብቴለፎንን ዘጸናናዕኩምና ሕሰም 
ኣይትርከቡ የቐንየልና  እናበልና ሓዘንና 
ንዓጹ። 

በዓልቲ-ቤቱ ወ/ሮ ምሕረት ሃይለ
ምስ ደቆምን ምሉኣት ስድራቤትን

ኣነ ምላሹ ኣርኣያ ሺበሺ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ገጀረት ዚፕ 
ኮድ 1A178 ጎደና ኣትላንታ 178-2 ቁጽሪ ገዛ 53/55 ቁጽሪ ሎታ 82 ቁጽሪ 
ፓርቸላ BIS ዝርከብ፡ ብመለለይ ቁጽሪ ምዝገባ ንብረት 45186/69359 ብሽመይን 
ብሽም በዓል ቤተይን ነፍ/ ኣቶ ኣስመላሽ ተስፋይ ገብረገርግሽ ተመዝጊቡ ዝተረጋገጸ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ብውርሻ ናብ ስመይ ምስ ሸውዓተ ደቀይን ከመሓላልፎ 
ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ዕለት 
ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ፡ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት 
ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን 
ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ፡ ሰነዳተይ ቕቅሪበ ጉዳየይ ከፈጽም ምዃነይ 
እሕብር።

ወ/ሮ ምላሹ ኣርኣያ



ሓዳስ   ኤርትራ 4 መጋቢት 2023 - ገጽ 11መበል 32 ዓመት ቁ.159

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
ሊቨርፑል Vs ማንቸስተር ዩናይትድሊቨርፑል Vs ማንቸስተር ዩናይትድ

ጽባሕ ሰንበት ዓበይቲ እንግሊዛውያን 
ጋንታታት ማንቸስተር ዩናይትድን 
ሊቨርፑልን ኣብ ስታድየም ኣንፊልድ 
ዘካይድኦ ጸወታ፡ ገና ብኣግኡ ኣቓልቦ 
ማዕከናት ዜና ስፖርት ስሒቡ ኣሎ። እዘን 
ክልተ ታሪኻውያን መቐናቕንቲ፡ ኣብ 
ዝተፈላለየ እዋን ዘካይድኦ ጸወታ ወትሩ 
ድራማታት ምስ ፈጠረ እዩ። ኣብዚ ናይ 
ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪመር ሊግ፡ 
ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ 24 ጸወታታት 
49 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ 
ክትስራዕ ከላ፡ ሊቨርፑል ከኣ ብተመሳሳሊ 
ጸወታ ካብ ዩናይትድ ብ10 ነጥቢ ድሒራ 
ኣብ ሻዱሻይ ተርታ እያ ተቐሚጣ 
ዘላ። እስከ ንድሕሪት ምልስ ኢልና 
ንገለ ኣገደስቲ ጸወታታት ናይዘን ክልተ 
ጋንታታት ንተዓዘብ።

ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ሊቨርፑል 
(22 ነሓሰ 2022)(22 ነሓሰ 2022)

እዚ ግጥም ናይዘን ክልተ ጋንታታት፡ 
እቲ ዝቐረበ ዝተራኸባሉ ጸወታ እዩ ነይሩ። 
እዚ ጸወታ ዋላ’ኳ ከምቲ ናይ ካልእ ርክበን 
ብገፊሕ ውጽኢት እንተዘይተወደአ፡ ናይ 
ዓወት ጉዕዞ ኣሰልጣኒ ዩናይትድ ኤሪክ 
ተን ሃግ ዝፈለመሉ ብምዃኑ ግን ብፍሉይ 
ክዝከር ግድን’ዩ። ዩናይትድ ናብ ሜዳ 
ብረንትፎርድ ከይዳ ናይ 4ብ0 ገፊሕ 
ስዕረት ድሕሪ ምቕሳማ’ያ ኣብ ሜዳኣ 

ንሊቨርፑል ዓዲማ ተጻዊታ። በዚ ኸኣ 
እቲ ናይ ሽዑ ሓድሽ ኣሰልጣኒ፡ ንደገፍቲ 
ናይ’ታ ጋንታ ንክኸስብ ኣብ ጸቕጢ 
ከሎ’ዩ ናብ ሜዳ ኣትዩ። ዕድል ገይራ 
ድማ ዩናይትድ ኣንጻር እዛ ታሪኻዊት 
መቐናቕንታ ኣገዳሲ ዓወት ከተመዝግብ 
ኣይተጸገመትን። ቅድሚ ዕረፍቲ ብጃዶን 
ሳንቾ ድሕሪ ዕረፍቲ ከኣ ብማርኮስ 
ራሽፎርድ ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ነቲ 
ጸወታ ናብ ረብሓኣ ቀይራቶ። ሊቨርፑል 
ዋላ’ኳ ጸወታ ክዛዘም ትሸዓተ ደቓይቕ 
ምስ ተረፎ ብመንገዲ መሓመድ ሳላሕ 
ሓንቲ ሽቶ እንተመዝገበት፡ ካብ ስዕረት ግን 
ክትናገፍ ኣይከኣለትን። ስታድየም ኦልድ 
ትራፎርድ ተሰራሲሩ። ኤሪክ ተን ሃግ ከኣ 
ከም ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ 
ፈለማ ዓወት ኣመዝጊቡ።
ማንቸስተር ዩናይትድ 0-5 ሊቨርፑል 

(24 ጥቅምቲ 2021)
ኣብ ጥቅምቲ 2021 ብጀርገን ክሎፕ 

ዝምርሑ ተጻወትቲ ሊቨርፑል፡ ንዩናይትድ 
ኣብ ሜዳኣ ከይዶም ኣዋሪዶማ እዮም። 

ዩናይትድ ድሕሪ ለካቲት 1955 (ድሕሪ 
66 ዓመት) ሽዑ’ያ ንፈለማ ግዜ ኣብ 
ሜዳኣ 5ብ0 ተሳዒራ። ኣብቲ ግጥም፡ 
መሓመድ ሳላሕ ሃትሪክ ክሰርሕ ከሎ፡ 
ነቢይ ከይታን ዲያጎ ጆታን ከኣ ሓሓንቲ 
ሸቶ ብምምዝጋብ ነታ ኣብቲ እዋን ብኦሊ 
ጉናር ሶልሻየር ትእለ ዝነበረት ዩናይትድ 
ኣብ ገዛእ ሜዳኣ ርእሳ ከም እተድንን 
ገይሮማ እዮም። ሊቨርፑል ቅድሚ 60 
ደቓይቕ ምእካሉ 5ብ0 ትመርሓሉ ኣብ 
ዝነበረት እዋን፡ ፈረንሳዊ ፖል ፖግባ 
ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ከም ዝተባረረ 
ኣይርሳዕን።
 ማንቸስተር ዩናይትድ 3-2 ሊቨርፑል  ማንቸስተር ዩናይትድ 3-2 ሊቨርፑል 

(19 መስከረም 2010)(19 መስከረም 2010)
ዲሚትሪ በርባቶቭ ልዕሊ ርእሲ ወጺኡ 

ብምቕላዕ ዘመዝገባ ሸቶ ትዝክሩዶ? እዚ 
ኣጥቃዓይ ኣብቲ ግጥም ሰለስተ ሸቶታታት 
ብምምዝጋብ ሕልፊ ዝኾነ ተጻዋታይ 
ክደምቕ ኣኽኢልዎ’ዩ። እዘን ክልተ 
ጋንታታት፡ ነዚ ጸወታ ኣብ ክልተ ጫፋት 
ኮይነን’የን ኣትየንኦ። ብሰር ኣሌክስ 
ፈርጉሰን ዝምርሑ ዝነበሩ ተጻወትቲ 
ዩናይትድ ነቲ ወቕቲ ብጽቡቕ ክጅምርዎ 
ከለዉ፡ ናይ ሮይ ሆድሰን ሊቨርፑል ግን 

ኣይግደን እያ ነይራ። ኣብ ሜዳኣ ትገጥም 
ዝነበረት ዩናይትድ ኣብቲ ጸወታ ኣብ 
መበል 42 ደቒቕ ርያን ጊግስ ዝቐልዓ 
ኩዕሶ፡ በርባቶቭ ናብ ሸቶ ድሕሪ ምቕያሩ’ያ 
መሪሕነት ሒዛ። በርባቶቭ ድሕሪ ሓደ 
ሰዓት ነቲ ውጽኢት ናብ 2ብ0 ቀይርዎ’ኳ 
እንተነበረ፡ ሊቨርፑል ግን ኣብ ውሽጢ 
ሽዱሽተ ደቓይቕ ብመንገዲ ስቴቨን 
ጂራርድ ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ 
ንጸወታ ኣመዓራረየቶ። ጂራርድ ነዘን 
ክልተ ሸቶታታት ኣብ ልዕሊ ፈረናንደስ 
ቶረስ ብዝተፈጸመ በደል ንዝተረኸባ ቅላዕ 
መቕጻዕትን ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕትን እዩ 
ናብ ሸቶ ቀይሩወን። በርባቶቭ ግን ዝወደአ 
ኮይኑ ኣይጸንሐን። ኣብ መበል 84 ደቒቕ 
ብርእሱ ንፐፐ ረይና ስለ ዝሰዓሮ፡ እቲ 
ውጽኢት 3ብ2 ተወዲኡ። 
ማንቸስተር ዩናይትድ 1-4 ሊቨርፑል 

(14 መጋቢት 2009)
ስታድየም ኦልድ ትራፎርድ፡ ኣብ 

ዝተፈላለየ እዋናት ንርክብ እዘን ክልተ 
ጋንታታት ናይ ትያትር መድረኽ ኮይኑ’ዩ። 

እዚ ጸወታ ኣብ ታሪኽ ሊቨርፑል ሓደ ካብ 
ተዘከርቲ ዓወታት ኮይኑ’ዩ ተሰኒዱ ዘሎ። 
ዩናይትድ ኣብ መበል 23 ደቒቕ ናይቲ 
ግጥም ብመንገዲ ክርስትያኖ ሮናልዶ 
መሪሕነት ሒዛ’ኳ እንተነበረት፡ ብራፋኤል 
በኒተዝ ትምራሕ ዝነበረት ሊቨርፑል ግን 
ናብ ጸወታ ክትምለስ ግዜ ኣይወሰደትን። 
ድሕሪ ሓሙሽተ ደቒቕ ብመንገዲ 
ፈርናንዶ ቶረስ ጸኒሓ ከኣ ብስቴቨን 
ጂራርድ ብዘመዝገበተን ሸቶታት ንዕረፍቲ 
2ብ1 መሪሓ እያ ወጺኣ። ድሕሪ ዕረፍቲ 
ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ ንዩናይትድ ካብ ዝኸፈአ 
ናብ ዝበኣሰ’ዩ ኮይኑዋ። ቪዲች ብቐይሕ 
ካርድ ካብ ኤዳ ምብራሩ ከይኣኽላ፡ ፋብዮ 
ኣውሬሎን ኣንድሬ ዶሰናን ንሊቨርፑል 
ክልተ ሸቶታታት ስለ ዝወሰኹላ፡ እቲ 
ውጽኢት 4ብ1 ኮይኑ። ሊቨርፑል ኣብቲ 
እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንሪያል 
ማሪድ እውን 4ብ0 ክትረትዓ ክኢላ ነይራ 
እያ።

ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ሊቨርፑል 
(24 ጥሪ 1999)(24 ጥሪ 1999)

ኣብ ዓመተ ስፖርት 1998/1999 
ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ምዉት ሰዓት 
ሸቶ ኣመዝጊባ ክትዕወት ዳርጋ ልሙድ 
ተርእዮ እዩ ነይሩ እንተተባህለ ምግናን 
ኣይኮነን። እዚ ናይ 24 ጥሪ 1999 ግጥም 
ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨፑልን ከኣ 
ናይዚ ህያው ኣብነት’ዩ ነይሩ ክበሃል 
ይከኣል። ኣብዚ ግጥም፡ ሊቨርፑል 
ብመንገዲ ናይ ሽዑ መንእሰይ ኣጥቃዓያ 
ማይክል ኦወን - ቀዲማ’ያ መሪሕነት ሒዛ። 
ሊቨርፑል ዋላ’ኳ ክሳብ መበል 85 ደቒቕ 
ናይቲ ግጥም መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት፡ 
ኣብ መወዳእታ ግን ምሉእ ሰለስተ ነጥቢ 
ክትሓፍስ ኣይከኣለትን። ድዋይት ዮርክን 
ኦሊ ጉናር ሶልሻየርን ኣብ መወዳእታ ክልተ 
ደቓይቕ ሸቶ ከመዝግቡ ብምኽኣሎም ግን  
ዩናይትድ እያ ዕውትቲ ናይቲ ግጥም 
ኮይና። ኣብቲ ዓመት፡ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር 
ኣብ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 
ኣንጻር ባየር ሙኒኽ ብተመሳሳሊ መንገዲ 
ሸቶ ብምምዝጋቡ እውን ዩናይትድ ሰለስተ 
ዋናጩ ክትዓትር’ያ በቒዓ። 

ማንቸስተር ዩናይትድ 1-0 ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ 1-0 ሊቨርፑል 
(11 ግንቦት 1996)(11 ግንቦት 1996)

ግጥም ፍጻመ ኤፍ ኤ ካፕ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣገረምቲ 
ፍጻመታት ሰኒዱ’ዩ ዝሓልፍ። ኣብ 
ዓመተ ስፖርት 1995/1996 ኣብ መንጎ 
ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ዝነበረ 
ናይ ኤፍ ኤ ካፕ ናይ ፍጻመ ጸወታ ከኣ 
ብተመሳሳሊ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ’ዩ በጺሑ 
ነይሩ። ስታድየም ዌምብለይ ካብ ጻት ንጻት 
መሊኡሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ ክሳብ መበል 
86 ደቒቕ ዝኾነ ሸቶ ኣይተመዝገበን 
ነይሩ። ተንተንቲ ናይቲ ግጥም፡ ክልቲአን 
ጋንታታት ናብ ተወሳኺ ግዜ ከም ዘምርሓ 
ብርእሰ-ተኣማንነት ክዛረቡ ጀመሩ። በሊሕን 
ቅልጡፍን ምዃኑ ዝእመነሉ ኤሪክ ካንቶና፡ 
ኣብ ልዳት ሊቨርፑል ከፋት ቦታ ኣብ 
ዝረኸበሉ ግን እቲ ውጽኢት ተቐየረ። 
ሰሌዳ ውጽኢት ስታድየም ዌምብሌይ፡ 
ዩናይትድ 1 ሊቨርፑል 0 ምልክት ኣርኣየ። 
እዚ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ድማ ኣብ ታሪኽ 
ማንቸስተር ዩናይትድ ረዚን ታሪኽ ጸሓፈ። 
ሊቨርፑል 3-3 ማንቸስተር ዩናይትድ (4 ሊቨርፑል 3-3 ማንቸስተር ዩናይትድ (4 

ጥሪ 1994)ጥሪ 1994)
እዚ ግጥም ርክብ ክልተ ብሉጻት 

ስኮትላንዳውያን ኣሰልጠንቲ እናተባህለ’ዩ 
ዝግለጽ። ኣብዚ ግጥም ብሰር ኣሌክስ 
ፈርጉሰን ዝእለዩ ተጻወትቲ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ኣብ ቅድሚት ሰሌዳ ፕሪመር 
ሊግ እንግሊዝ ተሰሪዖም’ዮም ናብ ኣንፊልድ 

ኣምሪሖም። ገና ጸወታ 9 ደቓይቕ ጥራይ 
ምስ ተላዕሎ ከኣ ዩናይትድ ብመንገዲ 
ስቲቭ ብሩስ ኣቢላ መሪሕነት ሓዘት። 
ዩናይትድ ኣብ ናይ 13 ደቓይቕ ፍልልይ 
ካብ ርያን ጊግስን ደኒስ ኢርዊንን ክልተ 
ሸቶታታት ስለ ዝረኸበት ከኣ ናይ 3ብ0 
ጋግ ኣንጸፈት። ሊቨርፑል ግን ኣብ 
ገዛእ ሜዳኣን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን 
ኣይወደቐትን። ቅድሚ ዕረፍቲ ክልተ ግዜ 
ብመንገዲ ኒገል ክሎፍ፡ ድሕሪ ዕረፍቲ 
ከኣ ብርእሲ ኒል ሩዶክ ሰለስተ ሸቶታታት 
ብምምዝጋብ ነጥቢ ተማቒላ ወጺኣ። እዚ 
ውጽኢት ኣብ ታሪኽ ፕሪመር ሊግ ሓደ 
ካብቶም ኣገርምቲ ውጽኢታት ተባሂሉ 
ተጻሒፉ ኣሎ።  
እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብዚ ናይ ጽባሕ 

ሰንበት ጸወታአን፡ ሓደ ካብዚ ኣብ ላዕሊ 
ተጠቒሱ ዘሎ ኣጋጣሚታት ይፈጥራዶ 
ይኾና? ዝብል ሕቶ ድማ ኣብ ርእሲ 
ነፍሲ ወከፍ ተኸታታሊ ናይዚ ውድድር 
ተቐሚጡ ኣሎ።

ኣብዚ ዓቢ ጸወታ፡ ሊቨርፑል ዋላ’ኳ ከም 
ኣርተር ሜሎ፡ ቲያጎ፡ ልዊስ ዲያዝን ጎመዝን 
ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ እንተዘይተመለሱዋ፡ 
ዝኾነ ሓድሽ መጉዳእቲ ተጻወትቲ ግን 
የብላን። ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ 
ሉክ ሻው ጋንታኡ ኣብ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ 
ንዌስትሃም ኣብ ዝሰዓረትሉ ከም ዘይነበረ 
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ጽባሕ’ውን ህላውነቱ ኣብ 
ምልክት ሕቶ’ዩ ዘሎ። ጃዶን ሳንቾ ኣብዚ 
ፍርቂ ሰሙን ብምኽንያት ሕማም ከም 
ዘይነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ዶኒ ቫን ዲ ቢክ፡ 
ክርስትያን ኤሪክሰንን ኣንቶኒ ማርቲያልን 
እውን ካብ ጸወታ ወጻኢ ከም ዘለዉ 
ይፍለጥ።
ሊቨርፑል ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ 

ኣብ ሜዳኣ ኣብ ዝገብረቶም ዝቐረቡ ሽዱሽተ 
ጸወታታት፡ ስዕረት ዝበሃል ኣይቀመሰትን 
ዘላ። ሰለስተ ግዜ ክትዕወት ከላ፡ ሰለስተ ግዜ 
ከኣ ማዕረ ተፈላልያ። ዩናይትድ ድሕሪ ጥሪ 
2016 ናብ ሜዳ ኣንፊልድ ከይዳ ምሉእ 
ሰለስተ ነጥቢ ሓፊሳ ኣይትፈልጥን’ያ። 
እዚ ኸኣ፡ ድሕሪ 1979 እቲ ዝነወሐ’ዩ። 
ዩናይትድ ኣብ ኣንፊልድ ኣብ ዝገበረቶም 
ዝቐረቡ ሸውዓተ ጸወታታት፡ ሓንቲ ሽቶ 
ጥራይ’ያ ከተመዝግብ ክኢላ። ብዘይካ’ዚ 
እዛ ጋንታ ኣንጻር ኣሰልጣኒ ጀርገን ክሎፕ 

ኣብ ዝገበረቶም ዝተፈላለዩ 17 ጸወታታት፡ 
ኣርባዕተ ግዜ ጥራይ’ያ ክትዕወት ክኢላ።
ሊቨርፑል ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት 

ግጥማት ፕሪመር ሊግ 27 ነጥቢ ኣብ 
ሜዳኣ ክትእክብ ከላ፡ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ግን 
12 ነጥቢ ጥራይ’ያ ኣዋህሊላ ዘላ። ቪርጂል 
ቫን ዳይች ኣብ 2015 ናብ ሳውዝሃምፕተን 
ካብ ዝጽንበር ክሳብ ሕጂ 20 ናይ ፕሪመር 
ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ኣብ 
ፕሪመር ሊግ እቲ ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበ 
ተጻዋታይ ይገብሮ። መሓመድ ሳላሕ 
ኣብዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ሓንቲ ሸቶ ምስ 
ዘመዝግብ፡ ምስቲ ኣብ ሊቨርፑል ብ128 
ሸቶታታት ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሽቶ ተባሂሉ 
ክብረ-ወሰን ሒዙ ዘሎ ሮቢ ፎውለር 
ክመዓራረ እዩ። ሳላሕ ኣንጻር ማንቸስተር 
ዩናይትድ ዛጊት 8 ሸቶታታት ኣመዝጊቡ 
ኣሎ። 10 ሸቶታታት ዘመዝገበ ኣላን ሽረር 
ጥራይ ከኣ’ዩ ዝቕድሞ።  
ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ዋንጫ 

ዓለም፡ 23 ነጥቢ’ያ ኣዋህሊላ። ክንድ’ዚ 
ዝኣክል ነጥቢ ዝሓፈሰት ዝኾነት ጋንታ 
ድማ የላን። ኣብዚ ግጥም እንተደኣ 

ተዓዊታ፡ ድሕሪ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን 
ንኻልኣይ ግዜኣ ካብ 25 ጸወታታት 
ፕሪመር ሊግ ልዕሊ 50 ነጥቢ ክትእክብ’ያ። 
ኣብ 2017/2018 ኣብ ትሕቲ ኣላይነት 
ሞሪኖ ካብ 25 ጸወታታት 53 ነጥቢ ኣኪባ 
ምንባራ ይዝከር።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚሎሚ

ኵዕሶ ሰኪዐትኵዕሶ ሰኪዐት
ተስፋ ምስ ኣልጌን ሰዓት 2፡00 ድ.ቀ
ኮኾብ ምስ ራሕቦት ሰዓት 3፡00 ድ.ቀ
ምም/4/ኣስመራ ምስ ሓሬና (ደ/ኣ) ሰዓት 

4፡00 ድ.ቀ
ፕሪመር ሊግፕሪመር ሊግ
ሰዓት 3፡30 ድ.ቀ

ማን.ሲቲ ምስ ኒውካስል
ሰዓት 6፡00 ምሸት

ኣርሰናል ምስ በርንማውዝ
ኣስቶንቪላ ምስ ክሪስታል ፓላስ

ብራይተን ምስ ዌስትሃም
ቸልሲ ምስ ሊድስ

ዎልቭስ ምስ ቶተንሃም
ሰዓት 8፡30 ምሸት

ሳውዝሃምፕተን ምስ ሌስተር
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ኣመሪካን ደ/ኮርያን ንወተሃደራዊ ልምምድ ይዳለዋኣመሪካን ደቡብ ኮርያን፡ ኣብ 
መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ሰፊሕ 
ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ 
ከካይዳ ምዃነን ገሊጸን።
እተን ሃገራት ነዚ ዝገለጻ፡ ሰሜን 
ኮርያ “ተራእዩ ዘይፈልጥ” ዝበለቶ 
ሓያል ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ 
ልዕሊአን ክትወስድ ከምእትኽእል 
ድሕሪ ምጥንቃቓ እዩ።
ሰሜን ኮርያ፡ ነቲ እተን ሃገራት 
ከካይድኦ ወጢነን ዘለዋ ወተሃደራዊ 
ልምምድ ከም ወራር ስለ እትርእዮ፡ 
ጽዑቕ ፈተነታት ሚሳይል 
ብምክያድ መልሰ-ግብሪ ክትህበሉ 
ከምእትኽእል እዮም ተንተንቲ 
ፖለቲካ ናይ’ቲ ዞባ ዝእምቱ።

ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ 
ዝሃብኦ ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ 
እቲ ኣብ ምጥቃዕን ምክልኻልን 

ዘተኮረ ወተሃደራዊ ልምምድ፡ ካብ 
13 ክሳብ 23 መጋቢት ክካየድ 
ምዃኑ ሓቢረን።

ኣብ 2035፡ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝቢ 
ዓለም ናብ ደረጃ ምኽሳዕ ዝበጽሐ ኣካላዊ 
ክብደት ክህሉዎ ከምዝኽእል፡ ዓለምለኻዊ 
ፈደረሽን ክራሸ ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻብ 
ገሊጹ።
 ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዓመት፡ መብዛሕትኦም 

ህጻናት ዝርከብዎ ልዕሊ 4 ቢልዮን ካብ 
ህዝቢ ዓለም ክኽስዕ ከምዝኽእል ድማ 
ኣብቲ ጸብጻብ ኣጠንቂቑ።
እተን ትሑትን ማእከላይን እቶት ዘለወን 

ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን፡ ዝቐልጠፈን 
ዝበዝሐን መጠን ክሰዐ ከመዝግባ 
ከምዝኽእላ’ውን ወሲኹ ገሊጹ።

እቲ ፈደረሽን ከምዝሓበሮ፡ ሃገራት ዓለም 
ካብ 2035 ጀሚረን ነቲ ጥዕናዊ ጸገም 
ንምቅላስ ዓመታዊ ብድምር ልዕሊ 4 
ትሪልዮን ዶላር ሕክምናዊ ወጻኢታት 
ክገብራ ክግደዳ እየን።
ፕረዚደንት ዓለምለኻዊ ፈደረሽን ክሰዐ 

ፕሮፈሰር ልዊስ ባውሩ፡ ውጽኢት ናይቲ 
ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ሃገራት ኣብ ኣነባባራ 
ህዝበን ቅልጡፍ ለውጢ ከተኣታትዋ 
እንተዘይክኢለን፡ ክስዕበን ንዝኽእል ጥዕናዊ 
ሓደጋ ኣጕሊሑ ዘርኢ መጠንቀቕታ 
ምዃኑ ሓቢሩ።
ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ፡ እቲ ኣብ 

2020 ኣብ ህጻናትን መንእሰያትን 
ክልተኡ ጾታ ዝነበረ መጠን ክሰዐ፡ ኣብ 
2035 ብዕጽፊ ክውስኽ ትጽቢት ኣሎ።
ፕሮፈሰር ልዊስ ባውሩ፡ እቲ ውጽኢት 

መጽናዕቲ ኣዝዩ ዘሻቕል ከምዝዀነ ድሕሪ 
ምሕባር፡ “መንግስታትን ነደፍቲ ሕግን፡ 
ነዚ ክመጽእ ዝኽእል ከቢድ ጥዕናዊ ጸገም 
እንተተኻኢሉ ንምውጋዱ እንተዘይኰይኑ 
ከኣ ንምንካዩ ክሰርሑ ኣለዎም” ኢሉ።
ኣስታት 90 ሚእታዊት ካብ’ተን 

‘መጠን ክሰዐ ኣብ 2035 ክውስኸለን 
እዩ’ ተባሂለን ተረቝሐን ዘለዋ ሃገራት፡ 
እተን ትሑትን ማእከላይን እቶት ዘለወን 
ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ምዃነን’ዩ እቲ 
መጽናዕቲ ዝሕብር።
ቀንዲ ጠንቂ ክሰዐ ክኸውን’ዩ ተባሂሉ 

በቲ መጽናዕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ከኣ፡ 
ዝተመስረሐ መግቢ ምምጋብ፡ ብኾፍካ 
ዝዕመም ንጥፈታት ምብዛሕ፡ ኣካላዊ 
ምንቅስቓስ ዘይምዝውታር፡ ከምኡ ድማ 
ኣብ ትሑት ብቕዓት ዘለወን ማእከላት 
ጥዕና ምግልጋልን ካልእን ምዃኑ እቲ 
መጽናዕቲ ወሲኹ የመልክት።

ቻይናን ህንዲን፡ ኣብ ዶባተን ዘሎ ወጥሪ ንምፍታሕ ዘትየን

ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን 
ህንዲን፡ ዶባዊ ወጥሪ ክልቲአን 
ሃገራት ብሰላም ንምዕራፍ ብኣካል 
ተራኺቦም ከምዝዘተዩ ተገሊጹ።
እቶም ሚኒስተራት ነቲ ዘተ ዘካየዱ፡ 

ጎድኒ ጎድኒ’ቲ ኣብ ከተማ ኒውደልሂ 
ዝተኻየደ ዓመታዊ ኣኼባ ሃገራት 
ጉጅለ-20 እዩ። 
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህንዲ 

ሱብራህማንያም ጃይሻንካር ምስ 
ቻይናዊ መዘናኡ ቺን ጋንግ ዘካየዶ 
ዝርርብ፡ ኣብ ምፍታሕ እዋናዊ 
ብድሆታት ክልተኣዊ ዝምድና፡ 
ብፍላይ ድማ ኣብ ዶብ ክልተአን 
ሃገራት  ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ምስፋን 
ዘተኮረ ምንባሩ ሓቢሩ።

ኣመሪካ፡ መራሒ ዕጡቓት ተቓወምቲ ኮንጎ ንምሓዝ ጉንዖ ኣዳልያ
ኣመሪካ፡ መራሒ ናይቲ ኣብ 

ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 
ዝንቀሳቕስ ዕጡቕ ጉጅለ ንኽትሓዝ 
ዝሕግዝ ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ፡ ናይ 5 
ሚልዮን ዶላር ጉንዖ ክትህብ ምዃና 
ኣፍሊጣ።
እቲ ብመንግስቲ ኣመሪካ ዝድለ ዘሎ 

ሴካ ሙሳ ባሉኩ ዝተብሃለ ውልቀ-ሰብ፡ 
ኣብ ምብራቓዊ ደ.ሪ.ኮንጎ ብቐጻሊ 
ዝንቀሳቐስ ‘ኣላይድ ደሞክራቲክ ፎርስ’ 
ንዝተባህለ ዕጡቕ ጉጅለ ዝመርሕ እዩ።
ኣመሪካ፡ ነቲ  ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ 

2021 ኣብ መዝገብ ግብረ-ሽበራውያን 
ከምዘስፈረቶ ይዝከር።
 ሴካ ሙሳ ባሉኩ፡ ኣብ 1990ታት 

ዝምድና ቻይናን ህንዲን፡ ኣብ 
2020 ኣብ ዶባተን ወተሃደራዊ 
ረጽሚ ካብ ዝለዓል ኣትሒዙ 
እናሻሕከረ ክመጽእ ምጽንሑ 
ኣይርሳዕን።
ኣብ መንጎአን ዝተፈጥረን ድሕሪ 
ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ዝኸፍአ 
ምዃኑ ዝተነግረሉን ወተሃደራዊ 
ግጭት፡ ብወገን ህንዲ 20፡ ብወገን 
ቻይና ድማ ኣርባዕተ ከምእተቐትሉ 
ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት 

ህንዲን ቻይናን ን17 ዙርያ ዝቐጸለ 
ዝርርብ እኳ እንተተኻየደ፡ እቲ 
ዝርርባት ግን ነቲ ምትፍናን ከህድኦ 
ከምዘይከኣለ’ዩ ክንገር ጸኒሑ።

እውን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ (ኡጋንዳ) ሽበራዊ 
መጥቃዕትታት ይፍጽም ምንባሩ እዩ 
ዝሕበር።
እቲ ንሱ ዝመርሖ ጉጅለ፡ ኣብ ውሽጢ 

ኡጋንዳ ንኣስታት 20 ዓመት ድሕሪ 
ምንቅስቓስ፡ ኣብ መወዳእታ ብሓይልታት 
ኡጋንዳ ተደፊኡ ናብ ደ.ሪ.ኮንጎ 
ከምዝሰገረን ኣብዚ እዋን ኣብ ሰሜናዊት 
ዞባ ኪቩ ዓስኪሩ ከምዝርከብን ይግለጽ።
ኣብ 2015 ኣዛዚ ናይ’ቲ ዕጡቕ ጉጅለ 

ዝነበረ ሰብ ኣብ ትሕሪ ቁጽጽር ድሕሪ 
ምእታዉ፡ ሴካ ሙሳ ባሉኩ ንቦታኡ 
ብምትካእ ካብቲ ዓመት እቲ ኣትሒዙ 
ነቲ ጉጅለ ይመርሖ ከምዘሎ ጸብጻባት 
የመልክቱ።

ቻይና፡ ብቴክኖሎጂ ንሃገራት ምዕራብ በሊጻተን
ቻይና ኣብ ቴክኖሎጂያዊን 
ሳይንሳዊን መዳይ ዓቢ ገስጋስ 
ተርኢ ከምዘላን፡ ብደረጃ 
ዓለም ካብ ዘለዉ 44 ወሰንቲ 
ቴክኖሎጂታት ኣብ’ቶም 37 
ቀዳመይቲ ኰይና ትመርሕ 
ምህላዋን፡ ጸብጻብ ቴክኖሎጂያዊ 
ሓበሬታ ኣውስትራልያ ገሊጹ።
በዚ ድማ፡ እታ ሃገር ምስ 
ምዕራባውያን ሃገራት ብእተካይዶ 
ዘላ ሳይንሳዊን መጽናዕታዊን 
ውድድራት፡ ቅድሚት ክትስራዕ 
በቒዓ ከምዘላ እቲ ትካል ወሲኹ 
ሓቢሩ።
ቻይና ኣብ መዳያት ወተሃደራዊ 

ምክልኻል፡ ህዋ፡ ሮቦቲክስ፡ ጸዓት፡ 
ኣከባቢ፡ ባዮቴክኖሎጂ፡ ሰብ-
ሰርሖ ብልሒን ምዕቡል ንዋትን 
ብተርእዮ ዘላ ቅልጡፍ ገስጋስ፡ 
ማእከል ስሕበት ቴክኖሎጂ ዓለም 
ክትከውን ኣብ እትኽእለሉ ደረጃ 
በጺሓ ከምዘላ እዩ እቲ ጸብጻብ 
ዘረድእ።
ብተወሳኺ፡ ምምዕባል ሰብ-ኣልቦ 
ነፈርቲ፡ ኤለክትሪካዊ ባተሪታት፡ 
ዕደና፡ ከምኡ ድማ ኑክሌሳዊን 
ጸሓያዊን ጸዓት፡ እታ ሃገር 
ዕብለላኣ ኣረጋጊጻትሎም ዘላ 
መዳያት ቴክኖሎጂ ምዃኖም፡ 
እቲ ጸብጻብ ኣነጺሩ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣመሪካ፡ 
ጠፈራዊ ምርምርን ኮምፕዩተር 
ኳንቱምን ኣብ ዘጠቓልል ሸውዓተ 
ወሰንቲ ቴክኖሎጂታት ጥራይ 
መሪሕነት ሒዛ ከምዘላ ተገሊጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ ብሪጣንያን ህንድን፡ 
ካብ’ቶም 44 ቴክኖሎጂታት 
ኣብ’ቶም 29 ምስ’ተን ቀዳሞት 
ሓሙሽተ ሃገራት ኮይነን ከምዘለዋ፡ 
ደቡብ ኮርያን ጀርመንን ድማ 
ኣብ’ቶም 20ን 17ን ቴክኖሎጂታት 
ቅድሚት ኰይነን ምስ ዝመርሓ 
ዘለዋ ሓሙሽተ ሃገራት ምዃነን፡ 
እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ።
ቻይና ኣብ መዳይ ምርምር 
መሪሕነት ሒዛ ምህላዋን፡ ዳርጋ 
ኣብ ኩሎም ዓውድታት ናይ’ቶም 
ብሕጂ ዝምዕብሉ ቴክኖሎጂታት 
ከይተረፈ’ውን ጸብለል ኢላ 
ክትርአ ከምእትኽእልን፡ ምስቲ 
ጸብጻብ ተሳንዩ ዝወጸ መግለጺ 
ይሕብር።
ቻይና፡ ኣብ ገለ ዓውድታት 
ቴክኖሎጂ ዘለዋ ዓብላልነት ሱር 
ዝሰደደ ብምዃኑ፡ ኩለን እተን ኣብ 
ዓለምና ኣለዋ ዝበሃላ 10 ብሉጻት 
ትካላት ምርምር ቴክኖሎጂ ኣብታ 
ሃገር ከምዝርከባ ይግለጽ።

ኣብ 2035፡ ‘ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ክኽስዕ እዩ’ ተባሂሉ

ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ፡ ጸሓፊ ክፍሊ 
ምክልኻል ኣመሪካ ሎይድ ኦስቲን 
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሃገሩ ናብ 
ሓውሲ ደሴት ኮርያ ነፈርቲ ውግእ 
ዘጠቓለለ ምዕቡል ወተሃደራዊ 
ኣጽዋር ክትልእኽ ምዃና ምሕባሩ 
ኣይርሳዕን።
ሰሜን ኮርያ፡ ኣመሪካ ኣብ 
ሓውሲ ደሴት ኮርያ እትኽተሎ 

ዘላ ‘ተጻባእን ተዅታዅን’ ዝበለቶ 
ፖሊሲታት ምስ ዘይትኽልሶ፡ 
ኲናት ከም ምእዋጅ ክትወስዶ 
ከምእትኽእልን፡ ካብ ክልተአን 
ሃገራት ክገጥማ ንዝኽእል 
ወተሃደራዊ ስግኣት ንምምካት 
ድማ ኑክሌሳዊ ኣጽዋራታ 
ክትጥቀመሉ ምዃናን ከተጠንቅቕ 
እያ ጸኒሓ።
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