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ካብ ኤርትራውያን ኣደታተይ
ዝወረስኩዎ’ዩ!

ስጕሚ ሓይሊ ባሕሪ ናብ
ዘመናዊነት

ምጽጹላይ ኣርክቲክ

ቀጸላታት በረድ ግሪንላንድ
ብዝተዓጻጸፈ ይመክኽ

ስልጠና ዳንነት ኵዕሶ . . .

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሕ.ኢ.ዓረብ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ይፍጽም ኣሎ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ምስ
ወራስ ዓራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼኽ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣል-ናህያን
ተራኺቡ፡ ኣብ ክልተኣውን ዞባውን
ጉዳያት ዘተኮረ ዝርርብ ኣካዪዱ።
ክልቲኦም መራሕቲ፡ ትማሊ 9 መስከረም
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከተማ
ኣቡ-ዛቢ ኣብ ዘካየዱዎ ርክብ፡ ኣብ መንጎ
ኤርትራን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን፡ ኣብ
ዝተፈላለየ ናይ ምዕባለ ጽላታት ንዘሎ
ዝምድናታትን ሽርክነትን ገምጊሞም።
ዛጊት ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ሽርክነትን
ምትሕብባርን ንምድንፋዕ ኣብ ዘኽእል
ነጥብታት ኣተኲሮም ሓሳብ ንሓሳብ
ብምልውዋጥ፡ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ
ዘዕግብ ምዃኑ ገሊጾም።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ምክትል ቀዳማይ
ሚኒስተርን ሚኒስተር ፕረዚደንታዊ
ጉዳያትን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ - ሼኽ
መንሱር ቢን ዛይድ ኣል-ናህያን ተረኺቡ
ነይሩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብዘይካ’ዚ፡
ብ8 መስከረም ምስ ምክትል ቀዳማይ

ሚኒስተርን ሚኒስተር ፕረዚደንታዊ
ጉዳያትን - ሼኽ መንሱር ቢን ዛይድ ኣልናህያንን ሚኒስተር ትምህርቲ - ዶክተር

ሑሴን ኣል-ሓማዲን ብምርኻብ፡ ኣብ
መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ
ጽላታት ንዘሎ ዝምድና ንምድንፋዕ ኣብ

ዘኽእል ነጥብታት ተዘራሪቡ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ምስ ኣቦ-መንበር
መንግስታዊ ናይ ወፍሪ ትካል ሕቡራት

ኢማራት ዓረብ ‘ሙባደላ’ - ኻልድ
ኣልሙባረክ እውን ክዘራረብ ምዃኑ
ተፈሊጡ ኣሎ።

ሓልሓለ - ፓይሎት ፕሮጀክት ናይ ጸባ ከብቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሑ
ኣብ ከባቢ ድባርዋ ዝርከብ - ብኮርፖረሽን
ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ
ፓይሎት ፕሮጀክት፡ ኣብ ዘተኣማምን
ደረጃ ከምዝበጽሐ - ኣካያዲ ስራሕ’ቲ
ኮርፖረሽን ሜጀር ክብርኣብ ኣብርሃም
ሓቢሩ።

ሜጀር ክብርኣብ፡ እቲ ፕሮጀክት ኣብ
2017 ኣብ ከባቢ ድባርዋ ዝጀመረሉ
ምኽንያት፡ እቲ ቦታ - ምቹእ ክሊማ፡
ጸጋታት ማይን ስቡሕ መሬትን ስለዘለዎ
ምዃኑ ኣረዲኡ።
ዕላማ’ቲ መደብ፡ ፍርያት ጸባን

ውጽኢቱን ብምስሳን፡ ኣብ ቀረብ ዘሎ
ሕጽረታት ንምምላእን ብርትዓዊ ዋጋ ናብ
ህዝቢ ምቕራብን ምዃኑ ብምሕባር፡ ናይ
ጸባ ከብቲ ብ660 ዝተጀመረ፡ ሎሚ 2 ሽሕ
ከምዝበጽሓ ኣረዲኡ።
ነቲ መደብ ንምዕዋት፡ ልዕሊ 500 ሄክታር

መሬት ከም እተዋደደ፡ ብዲግሪ፡ ዲፕሎማን
ሰርቲፊኬትን ዝተመረቑ 180 ተመሃሮ፡
ተመኵሮታቶም የዕብዩሉ ከምዘለዉ፡ ንልዕሊ
600 ነበርቲ ከተማ ድባርዋን ከባቢኣን ናይ
ስራሕ ዕድላት ከምዝፈጠረ ድማ ገሊጹ።
ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ፕሮጀክት

መንእሰይ ተኽለ ለገሰ ብወገኑ፡ ኣብቲ
ትካል 2 ምሩጻት ዓሌታት ናይ ጸባን ስጋን
ከብቲ ከምዘለዋን፡ ጥዕናአን ኣብ ጽቡቕ
ደረጃ ከምዝርከባን፡ ሓንቲ ላም ድማ ኣብዚ
ግዜ’ዚ - 36 ሊትሮ ጸባ ከም እትሕለብ
ሓቢሩ።

ጋሽ-ባርካ - ተሳትፎ ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል ንምሕያል ክስራሓሉ ተሓቲቱ
ዓመታዊ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝቃናዕ
ሃገራዊ ፈስቲቫል፡ ንዞባ ጋሽ-ባርካ
ብምውካል ዝቐርብ ትሕዝቶ - ዕቑር
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ል
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ራ
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ባህላዊ ሃብትን ብዙሕነትን ናይ’ቲ ዞባ
ዘንጸባርቕን ውጽኢት ዘመዝግብን
ክኸውን ምእንቲ፡ ናይ ኣሰራርሓ

ምትዕርራይ ክግበር ብ6 መስከረም ኣብ
ዝተገበረ ገምጋም መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ኣቦ-መንበር ሽማግለ ብዓላት’ቲ ዞባ፡

ኣቶ እድሪስ ሳልሕ፡ ጸብጻብ ኩለን
ኮሚተታት ፈስቲቫል ድሕሪ ምቕራብ፡
እቲ ዞባ፡ ኣብ ውድድራዊ ሸነኹ

ከም’ቲ ዝድለ ውጽኢት እኳ እንተዘይ
ኣመዝገበ፡ ብመንጽር ዕላማታት ፈስቲቫል
- ብዙሕነትን ሃገራዊ ውህደትን ዘንጸባርቑ፡
ንበጻሕቲ ዘዕገቡ፡ ትልሂታትን ወግዕታትን
ያታታትን ብምቕራብ፡ ንቅንያት ፈስቲቫል
ዘማሞቐ ምርኢት ከምዘቕረበ ሓቢሩ።
ተሳተፍቲ ኣኼባ፡ ቅድሚ ገለ ዓመታት
ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ተወዳዳሪ ጥራይ ዘይኮነ
ብተኸታታሊ ጎብለል ዞባታት ምንባሩ
ብምዝካር፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ከምኡ ስለዘየሎ፡
ጸገማት ብዕምቆት ተፈቲሹ መሰረታዊ
ፍታሕ ክግበረሉ ተማሕጺኖም።
ያታዊ ጉጅለ ባህሊ’ቲ ዞባ፡ ርኡይ
ጉድለት ስለዘለዋ ዳግም ክትክለስ፡
ኣቃውማ ሽማግለ በዓላት’ቲ ዞባ ክመዓራረ፡
ኣድማዕቲ ሞያውያን ክጽንበሩዎ፡ ምስ
ዘሎ ስፍሓት ብዙሕነት ብሄራትን
ያታታትን ግምት ዝገበረ ባጀት ክስልዓሉ.
. .ተላብዮም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ብኣሰራርሓ ፊልም ዝሰልጠኑ 80 ስነ-ጥበባውያን ተመሪቖም
ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ፡ ብኣሰራርሓ
ፊልም ካብ ሰለስተ ወርሒ ክሳብ ዓመት
ዘሰልጠኖም፡ 24 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም
80 ስነ-ጥበባያውያን፡ ብ7 መስከረም ኣብ
ሲነማ ኣዝመራ ኣመሪቑ።

ኣብቲ
ዕድመ
ዝተገብረሎም
ዳይረክተራትፊልም፡ሰኣልቲ፡ኤዲተራትን
ዝተረኸቡሉ ናይ መመረቕታ ስነ-ስርዓት፡
ኣወሃሃዲት’ቲ ስልጠና ስነ-ጥበባዊት ነጃት
ኣደም፡ ሰልጠንቲ፡ 56 ንሓደ ዓመት፡

እቶም 24 ድማ ንሰለስተ ወርሒ፡ ኣብ
ምፍራይ ፊልም፡ ስነ-ድምጺ፡ ኣርትዖት
ፊልም ዘተኮረ ስልጠናታት ከምዝቐሰሙ
ሓቢራ።
መምህር ተመስገን ጸሃየ፡ እቲ

ትምህርቲ - መቐጸልታ ናይ’ቲ ባህላዊ
ጉዳያት ህግደፍ ነዋሕትን ሓጸርትን
ፊልምታት ናይ ዘዳለዉ ስነ-ጥበባውያን
ዓቕሚ ንምዕባይ፡ ኣብ 2016 ዘካየዶም
ስልጠናታት ምዃኑ ጠቒሱ፡ ጥበብ
ኣሰራርሓ ፊልምታት ንምምዕባል ንስእሊ፡ ድምጽን ሕብርን ክሕግዝ
ዝኽእል ትምህርቲ ከምዝቐሰሙ

ሓቢሩ።
ወኪል ተመረቕቲ ድማ፡ ዝቐሰሙዎ
ትምህርቲ ዝነበሮም ሞያዊ ዓቕሚ
ብምብራኽ፡ ኣብ ስነ-ጥበባዊ ስርሓቶም
እዋናውን ሓጋዝን ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብ መወዳእታ፡ ብተመረቕቲ
ዝተዳለዋ 6 ሓጸርቲ ፊልምታት
ንተሳተፍቲ ቀሪበን።

ተለንተ ኣብርሃም ተኽለ ተሰዊኡ

ስ/
ዮ
ና
ታ
ን
የ
ዕ
ብ
ዮ

ድባርዋ - 20 ዓድታት ኣገልግሎት ኤለትሪክ ረኺበን
ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ 20 ዓድታት
ተጠቀምቲ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት
ኤለክትሪሲቲ ኰይነን።
ኣብ 82 ዓድታት’ቲ ንኡስ
ዞባ
ኣገልግሎት
ኤለክትሪሲቲ
ንምትእትታው፡ መንግስቲ ብዝገብሮ
ዘሎ ጻዕሪ፡ 14 ዓድታት ኣቐዲሙ
መስመር ተዘርጊሑለን ኣገልግሎት
ክረኽባ ዝጸንሓ ክኾና ከለዋ፡ ኣብ’ዚ
ዓመት’ዚ ድማ ን20 ዓድታት መስመር
ተዘርጊሑለን ድሮ ተጠቀምቲ ኮይነን
ኣለዋ።
ካልኦት ልዕሊ 40 ዓድታት፡ ኣብ
ቀረባ ግዜ ተጠቀምቲ ክኾና፡ እቲ

መደብ ይስራሓሉ ከምዘሎ እውን
ተፈሊጡ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ
ድባርዋ ኣብ ኣዛየሐ - ኣስታት 50
ሄክታር ከልምዕ ኣብ 2012 ዝተበገሰ፡
ግን ከኣ ብቴክኒካዊ ጸገማት ዝተቛረጸ
- ፕሮጀክት ነጠብጣባዊ መስኖ፡ ዳግም
ተበራቢሩ ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕለሉ
ኩነታት ክፍጠር፡ ነበርቲ ሓቲቶም።
መንግስቲ ኣብ 2008 ዲጋ
ብምስራሕ ዝነበሮም ጸገም ማይ
ከምዝፈትሓሎም፡ ኣብ ክረምታዊ ሕርሻ
ጥራይ ዝምርኰስ ዝነበረ መነባብሮኦም
ንምምሕያሽ ድማ፡ ብነጠብጣባዊ

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

ትንሱእ ፍስሃየ

መስኖ ዝሰርሕ ዘመናዊ ትሕተ-ቅርጺ
ሕርሻ ከምዘዋደደሎም ብምሕባር፡
ኣብ ከባቢኦም ምስ ዝተኣታቶ ዘሎ
ኣገልግሎት ኤለክትሪሲቲ ተተሓሒዙ፡
እቲ ፕሮጀክት ኣብ መዓላ ንኽውዕል፡
ዝምልከቶም ኣካላት ቈላሕታ ክህብዎ
ተላብዮም።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት

መደብ

12:00
ደኩመንታሪ
12:30
ዜና ትግርኛ
12፡50 ልዝብ መንእሰያት
13፡30
ዜና ዓረብ
13:45 ዶክተራት ካብ ስትድዮ
14:30
መደብ ስፖርት
15:30
ናትራን
17:00
ዜና ትግርኛ
17፡20
ሙ/ድራማ
17፡30
ዜና ዓረብ
17፡40
ሳይዳ
18፡40
ሙ/ድራማ
19፡30
ሄሎው ቆልዑ
20:00
ዜናትግረ
20:10
ህድግ
21:00
ዜና ትግርኛ
21:25 ተኸታታሊት ኩነታዊት
ፊልም እንዳ ዝማም
22:00
ዜና ዓረብ
22:10
ሙ/ድራማ
22:30
ዜናእንግሊዝ
ብኻልኣይ መስመር ተለቪዥን
ኤርትራ ሰዓት 09፡30 ምሸት ፊልም
ኣሎ።

ኣባል ክፍለ ሰራዊት 59 ገዲም ተጋዳላይ
ተለንተ ኣብርሃም ተኽለ ተስፋዝጊ፡ ብሃንደበታዊ
ሕማም ብ7 መስከረም ተሰዊኡ።
ኣብ ወርሒ ለካቲት 1975 ናብ መሳርዕ
ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፈ ተለንተ ኣብርሃም፡
ፈለማ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት፡ ቀጺሉ ኣብ ክፍሊ
ሕርሻ፡ ስታፍ ቁጠባ ቦጠሎኒ፡ ስታፍ ኤምዳድ
ቦጠሎኒ፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ፡ ከም ሓላፊ ጸጥታ
ዞባ ማእከል፡ ደሓር ከኣ - ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ
ኣብ ክፍሊ ጸጥታ ከም ኣዛዚ መደበር ንሃገሩን
ህዝቡን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ተለንተ ኣብርሃም ተኽለ፡ በዓል ሓዳር ኣቦ
ሹድሽታ ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ብ8 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት
ኣስመራ ተፈጺሙ።
ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ተለንተ ኣብርሃም ተኽለ
ዝተሰመዖ ሓዘን ብምግላጽ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መሳርሕቱን መቓልስቱን ጽንዓት ተመንዩ።

ተጋዳላይ ሚኪኤል ተኽለገርጊሽ ተሰዊኡ
ኣባል ስታፍ ምምሕዳር ሚኒስትሪ ምክልኻል
ገዲም ተጋዳላይ ሚኪኤል ተኽለገርጊሽ (ዛሩጥ)፡
ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ መበል 75 ዓመት
ዕድሚኡ ብ7 መስከረም 2019 ተሰዊኡ።
ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 1974 ናብ መሳርዕ
ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ፡
ገዲም ተጋዳላይ ሚኪኤል ተኽለገርጊሽ፡ ካብ
1975 ክሳብ 1991፡ ኣብ ክፍሊ ኢደ ስርሓትን
ክፍሊ መጓዓዝያን ህዝባዊ ግንባር፡ ብዝተፈላለየ
ሞያን ሓላፍነትን ኣገልጊሉ።
ድሕሪ ናጽነት፡ ካብ 1992 ክሳብ 2006 ኣብ
ሚኒስትሪ ጸዓትን መዓድንን፡ ኣብ በዓል-መዚ
ኤሌክትሪክ ከም ሓላፊ መጓዓዝያ ኮይኑ ድሕሪ
ምስራሕ፡ ካብ 2006 ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ፡ ኣብ ስታፍ ምምሕዳር ሚኒስትሪ
ምክልኻል ተመዲቡ፡ ንሃገሩን ህዝቡን ብልዑል ተወፋይነት ከገልግል ጸኒሑ።
ገዲም ተጋዳላይ ሚኪኤል ተኽለገርጊሽ ተመልሶ (ዛሩጥ)፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ
ሓሙሽተ ደቂን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ብ8 መስከረም ሰዓት 4፡00 ድ.ቐ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት
ኣስመራ ተፈጺሙ።
ስታፍ ምምሕዳር ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ሚኪኤል
ተኽለገርጊሽ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱ ፈተውቱን ጽንዓት
ተመንዩ።

ተጋዳላይ ከሰተ ጸጋይ ተሰዊኡ
ኣብ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን፡
ገዲም ተጋዳላይ ከሰተ ጸጋይ ኣርኣያ (ኣፈና)፡
ብዘጋጠሞ ሃንደበታዊ ሕማም ኣብ ሆስፒታል
ኦሮታ ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብ8 መስከረም
ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኡ።
ኣብ 1977 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት
ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ከሰተ ጸጋይ፡ ኣብ
እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት
ብዝተፈላለየ ጽፍሒ፡ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ
1994 ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናብ ምምሕዳር
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተመዲቡ፡ ንህዝቡን
ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ገዲም ተጋዳላይ ከሰተ ጸጋይ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ደቂን እዩ።
ስነ-ሰርዓት ቀብሩ፡ ትማሊ ሰኑይ 9 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቓብር
ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ።
ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ከሰተ ጸጋይ
ዝተሰምዖ ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራቤቱ፡ መሳርሕቱን መቓልስቱን ጽንዓት ተመንዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 29 ዓመት ቁ.8

ካብ ኤርትራውያን ኣደታተይ ዝወረስኩዎ’ዩ!
ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com

ወ/ሮ ሙሉ ምሕረትኣብ
ሙሉ ምሕረትኣብ’ያ ትበሃል። ኣብ
እምበይቶ - ዞባ ማእከል ተወሊዳ ዓብያ።
ኣብ 1986 ብስደት ሱዳን ምስ ከደት፡ ኣብ
ካርቱምን ፖርት ሱዳንን ን16 ዓመታት
ተቐሚጣ። ኣብኡ ሓዳር ጌራ፡ ሰላም፡ ጂጂ፡
ሊድያ፡ ሄዝሮንን ናሆምን ዝተሰምዩ ሓምሽተ
ቈልዑ ወሊዳ። ኣብ 2000 ዓ.ም ድማ ምስ
ሓዳራን ሓሙሽተ ደቃን ናብ ኒውዚላንድ
ኣምሪሓ። ኒውዚላንድ ኣብ ዝኣተወትሉ
ግዜ ወ/ሮ ምሉ ምሕረትኣብ ነታ ሻዱሸይቲ
ጓላ ነፍሰ-ጾር’ያ ነይራ። ነፍሰ-ጾር ኰይና
ዝኣልያ ዘይረኸበት ወ/ሮ ሙሉ፡ ብሰንኪ
ዘጋጠመ ዘይምርድዳእ ምስ በዓል ቤታ
ተፈላልያ። ኣብ ከምዚ ኵነታት ድማ፡ ነታ
ሄቨን ክትብል ዝሰመየታ ሻዱሸይቲ ቈልዓኣ
ኣብ 2001 ወሊዳታ።
ንወ/ሮ ሙሉ ምስ ሽዱሽተ ደቃ ኣብ
ስደት ዝገጠማ ጸገምን ብድሆን፡ ብቓላታ
ክተዘንትዎ እንከላ፡ ከብድኻ ዝበልዕን
ስምዒትካ ዝትንክፍን’ዩ። እዚ፡ ብጽሑፍ
ተጸሚቚ ክቐርብ ከሎ፡ ብዙሕ ክተርፎ
ከምዝኽእል ርዱእ’ዩ። ንሳ ዝሓለፈቶ
ከቢድ ብድሆ፡ ንብዙሓት ኣብ ስደት ዘለዉ
ኤርትራውያን ዝውክል’ዩ ጥራይ ዘይኰነ፡
ንጽንዓትን ፍቕርን ኤርትራዊት ኣደ
ኣብ ደቃ እንታይ ከምዝመስል ብግብሪ
ዘንጸባርቕ ስለዝዀነ፡ ጸሚቚና ናባኹም
ከነብሎ መሪጽና ኣለና።
ህጻን ሄቨን፡ ሓምሽተ ወርሒ ምስ ገበረት፡
ጸገም ከምዘለዋ’ዩ ንወ/ሮ ሙሉ ተሓቢሩዋ።
ከቢድ ጸገም ዘለዋ ናጽላ ህጻን ምስ ሓምሽተ

ቈልዑ ሒዛ ዝጀመረቶ ናብራ ከኣ፡ ምስቲ
ቋንቋ ዘይምፍላጥ ተወሲኹዎ እቲ ብድሆ
መሊሱ ክውስኽ ግድን ኰነ። ኵነታት ኣየር
ናይ’ቲ ብቖራርነቱን በረድነቱን ዝፍለጥ
ሃገረ ኒውዚላድ’ውን ስለ ዘይተሰማምዖም፡
ተደራቢ ጸገም ኰይኑዎም። እዚ
ከኣ፡ ንወ/ሮ ሙሉ ኣዝያ ክትሽገርን
ከተስተማስልን ጌሩዋ። ነቲ ዝገጠማ ብድሆ
ኣብ ሕጂ ኰይና እንክትዝክሮ ድማ፡
“ንዓይን ንደቀይን፡ ኣብ ዘይንፈልጦ ዓዲን
ዘይንፈልጦ ህዝብን፡ ንጸላኢኻ ዘይትምነየሉ
ሓያል ጸገም ዝገጠመና እዋን’ዩ ነይሩ”
ብምባል፡ ኣብ’ቲ ዕሸል ተመኵሮ ናይ
ስደቶም፡ ኣብ ሂወቶም፡ ክገልጹዎ ዘይክእሉ
ጸልማት ከምዘጋጠሞም’ያ ተዘንቱ።
ወ/ሮ ሙሉ ምሕረትኣብ፡ ነቶም
ሓሙሽተ ደቃ ኣብ ገዛ ንበይኖም ገዲፋ’ያ፡
ምሉእ ግዜኣን ኣቓልቦኣን ኣብ’ታ ከቢድ
ስንክልና ገጢሙዋ ኣብ ሆስፒታል እትእለ
ዝነበረት ህጻን ጓላ ክትገብር ዝተገደደት።
ነቲ ጸገም ዝያዳ ብድሆ ዝፈጠረሉ’ውን
ኣሰካፊ ኵነታት ጥዕና ናይ’ታ ህጻን ጓላ’ዩ
ነይሩ። ነቲ ሽዑ ዝገጠማ ብድሆ ድማ
ብኸምዚ ተዘንትዎ፦
“ካብቶም ሓምሽተ ደቀይ እታ ቦኽሪ
ጓለይ ጓል 11 ዓመት፡ እቲ ዝነኣሰ ድማ ወዲ
ሰለስተ ዓመት’ዮም ነይሮም። ኵሎም ድማ
ናእሽቱን ተኣለይትን’ዮም ዝነበሩ። ንዓኦም
ኣብ ገዛ ደርብየ፡ ነታ ቈልዓ ክኣሊ ገዛይ ኣብ
ሆስፒታል ኰይኑ። ንሳቶም ግን፡ ንበይኖም
ይውዕሉን ይሓድሩን ነይሮም። ብቴለፎን
ጥራይ’የ ዝረኽቦም ነይረ። እንተዘይኰይኑ፡
ዝኣልዮም፡ መግቢ ዝገብረሎምን ክዳን
ዝሓጽበሎምን ሰብ ኣይነበረን። ብኣንጻሩ’ኳ
ደኣ፡ ‘ህጻናት ንበይኖም ኣብ ገዛ ትገድፍ
ኣላ’ ኢለን ጐረባብተይ ንመንግስቲ
ይጠርዓለይ ነይረን። ልኡኻት መንግስቲ
መጺኦም ድማ፡ ‘ቈልዑ ንበይኖም ኣብ ገዛ
ትገድፊ ኣለኺ፣ ስለዚ፡ ጠመተኺ ኣብ’ታ
ህጻን ጥራይ ትገብሪ እንተሃሊኺ፡ ነቶም
ሓምሽተ ቈልዑ ክንወስዶም ኢና” እናበሉ
ክወስዱዎም ይደልዩን የፈራርሑኒን
ነይሮም። ምስ’ዚ ክቃለስ ዘሕለፍክዎ ግዜ
እቲ ናይ ብሓቂ ጸልማት ግዜ ነይሩ።”
ወ/ሮ ሙሉ ምሕረትኣብ፡ ነታ ህጻን ጓላ
ሄቨን (መንግስተ ሰማይ ዝብል ትርጕም
ዘለዎ’ዩ) ዝብል ስም ከተውጽኣላ ከላ ካብ
ሓደ ርድኢት ተበጊሳ’ያ። ነቲ ኵነታት
ብቐሊሉ ትሓልፎን ቀልጢፉ ዝውድኣላን
ይመስላ ስለዝነበረ ምዃኑ ከኣ ትሕብር።

ሄቨን ዘርኣይ ምስ ኣሕዋታ

እንተዀነ፡ ኣይተወድኣላን፣ ሄቨን ጓላ ጠንቁ
ብዘይተፈልጠ ምኽንያት፡ ኵሉ ዓይነት
ሕማማት ዘለዋ ህጻን ኰይና’ያ ተረኺባ።
ልምስቲ፡ ዓይና ዘይርኢ፡ ጸገም ሳምቡእ
ዘለዋ፡ ሕማም ምንፍርፋር ዘለዋ፡ ብማንሽን
ትምገብ፡ ለይቲ ንፍሉይ ሓገዝ ብማሽን
ተተንፍስ፡ ኮታ ምሉእ ብምሉእ ስንክልቲ’ያ።
ክትሕልዋ ስለዘለካ፡ ወ/ሮ ሙሉ ካብኣ ንሓቲ
ደቒቕ’ውን ክትፍለ ኣይትኽእልን ነይራ።
ነቲ ጸገማ ክብደት ዝወሰኸሉ’ውን እዚ’ዩ።
ኣብ ሓያል ወጥሪ ዝነበረት ወ/ሮ ሙሉ
ኣብ ክልተ ምርጫ’ያ ተቐርቂራ። እቲ ሓደ፡
‘ነቶም ትሕቲ 11 ዓመት ዝዕድመኦም
ሓምሽተ ደቃ ደርብያ ነታ ህጻን ክትሕሉ፣
እቲ ካልኣይ ከኣ ነታ ህጻን ንመንግስቲ ሂባ፡
ነቶም ደቃ ክትርኢ’ ዝብል ነበረ። ንሓዲኡ
ክትመርጽ’ውን ብቐጻሊ የገድዱዋ ነይሮም።
ኵነታታ ዘስደመሞም ሰባት’ውን፡ “ነዛ ህጻን
ግደፍያ’ሞ፡ ነቶም ሓምሽተ ደቅኺ ርኣዪ”
ይብሉዋ ነይሮም። ንሳ ግን፡ “ዓይኒ ኣደ
ንሓሙሽተን ዓሰርተን ሓደ’ያ፣ ንዓይ ከኣ፡
እዛ ህጻን ኩሉ ስለ ዝሰኣነት፡ ልዕሊ ኣሕዋታ
ዝያዳ ንሳያ’ያ እተደንግጸኒ…” ትብሎም
ነይራ።
ነቲ ዘቕረቡላ ምርጫ ምምራጽ ዝኣበየት
ሙሉ፡ ምስ ደቃ እናተረዳድአት ነቲ ጸገም
ክትብድሆ’ያ ወሲና። ዘይተጸዓድነታ
ዘስተውዓሉ
ሓካይም’ውን
ሕሉፍ
ሓሊፉዎም፡ “ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት
ክትመውት’ያ” እናበሉ ተስፋ የቝርጹዋ
ነይሮም። ንሳ ግን ንዅሉ ምረት ኣብ
ከብዳ ጸይራ፡ ክሳብ ሞይታ ባዕላ ትቐብራ፡
ካብ ጎድኒ’ታ ህጻን ከምዘይትፍለ ኣትሪራ
ትሕብሮም ነይራ።
“እቶም ሓካይም ተስፋ ዘቝርጽ ቃላት
ጥራይ’ዮም ዝነግሩኒ ነይሮም። ኣነ ግን፡
‘ካልእስ ይትረፋ ክሳብ’ታ ትመውት ሕቚፎ
ኣደኣ’ኳ ትጸግብ’ እናበልኩ፡ ካብ ጎድና
ምፍላይ ይኣብዮም ነይረ። ኵነታት ጥዕናኣ
ግን፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መሊሱ እናገደደ
ስለዝኸደ ምጥባው ገዲፋቶ። ሕጂ’ውን ጓለይ
ክድርብን እቶም ሓምሽተ ደቀይ ክጠፍኡኒን
ስለዘይደለኹ፡ ኢደይ ኣይሃብኩን - ለይትን
መዓልትን እናተጨነቕኩን እናበኸኹን’የ
ክጋደል መሪጸ። እታ ጓል 11 ዓመት
ጓለይ፡ ነቶም ኣሕዋታ ጸባን ማልማላታን
ጌራ ምሸትን ንግሆን ትምግቦም ነይራ።
‘ኣብ’ታ ግዜ ዝረኸብኩሎም ከኣ ኣኪበ፡
‘ሎሚ ኣብ ጸልማት ኣለና፡ እንተተጸሚምና፡
ሓንቲ መዓልቲ እታ ብርሃን ክትመጽእ’ያ፡”
ይብሎም ነይረ” ክትብል ኣብ ኒውዚላንድ
ከላ ዝሓለፈቶ ሓምሽተ ዓመት ምረት
ትገልጽ።
ብዝገጠማ ብድሆ ዓቕላ ዝጸበባ
ወ/ሮ ሙሉ፡ ነቶም ክልተ ዓበይቲ ደቃ
ኣብ ኒውዚላንድ ገዲፋ፡ ነቶም ሰለስተ
ናእሽቱን ነታ ህጻንን ሒዛ ካብ ኒውዚላንድ
ንኣውስትራልያ ክትመጽእ’ያ ወሲና።
ብውሳነኣ ዘይተሓጐሱ ሓካይም ኒውዚላንድ
ድማ፡ ናይ’ታ ስንክልቲ ህጻን ዓረብያን
ትምገበሉ ማሽንን ኣሕዲጎም’ዮም ሰዲዶማ።
እታ ህጻን፡ ብዘይካ ብማሽን፡ ብኻልእ ጸባ
ክትሰቲ ስለ ዘይትኽእል፡ ጸገም ነይሩ።
ብተግባራቶም መሊሳ ዝሓንሓነት ወ/ሮ
ሙሉ ግን፡ ንጓላ ኣርባዕተ ሰዓት ብነፋሪት
ሓቚፋ ኣውስትራልያ ኣብጺሓታ።
ናብ ኣውስራልያ ክትመጽእ ከላ ግን፡
ወረቐት ናይ ምርካብ ጸገም ከምዝገጥማ
ኣይጠፍኣን። ምኽንያቱ፡ ካብ ኒውዚላንድ
ዝመጽአ ሰብ፡ ‘ካብ ምዕቡል ዓዲ መጺእካ’
ተባሂሉ ወረቐት ኣይህቡዎን’ዮም። ወረቐት
እንተዘይተዋሂብካ ድማ፡ ቀለብ ኰነ
ሓገዝ ኣይግበረልካን’ዩ፣ ገዛ ናይ ምርካብ
ጸገም’ውን ኣሎ። ወ/ሮ ሙሉ ግን፡ ነቲ ጸገማ፡

ወ/ሮ ሙሉ ካብ ሰበ-ስልጣን ኣውስትራልያ ሽልማት
ብልጽቲ ኣደ እናተቐበለት

ኣብ ሓዲሽ ሃገር ኰይና፡ ኵሉ ወጻኢታት
ባዕላ እናሸፈነት ከም ብሓድሽ ክትቃለሶ’ያ
ጀሚራ። ናብ ቤተክርስትያንን ካልእን
እናኸደት፡ ለሚና ትምግቦም ነይራ። እኹል
ዓቕምን ክእለትን እንከለዋ፡ ብሰንኪ ሕማም
ጓላ፡ ኣብ ከም’ዚ ምውዳቓ ከተማርርን
ከተስማስልን ጌሩዋ’ዩ። ምስ ሃሩርን ዛሕልን
ኵነታት ኣየር ኣውስትራልያ ገጢማ፡ ነተን
ብእግራ እናተጓዕዘት ተምጽአን ዝነበረት
ምስ ደቃ እናተኻፈለት ናይ ምንባር ጕዕዞኣ
ቀጺላ።
ነታ ህጻን ብኣካል እናተኸታተለት፡
ነቶም ሰለስተ ናእሽቱ ደቃ ብቴለፎን
እናተረዳድአት ከኣ፡ ነቲ ናይ ምንባር
ብድሆ ቀጺላቶ። ደቃ ኣብ ትምህርቲ
ጸቒጦም ክቃለሱ ወትሩ ትምዕዶም
ዝነበረት ወ/ሮ ሙሉ፡ ናብ ቤት ትምህርቶም
ከይዳ’ያ ነቶም መማህራኖም ከም ወለዲ
ሓላፍነት ክወስዱሎም ትሕብሮም ነይራ።
እቶም ኣብ ኒውዚላንድ ዝተረፉ ክልተ
ደቃን ምስኣ ኣብ ኣውስራልያ ዝነበሩ
ሰለስተ ደቃን’ውን፡ ገጢሙዎም ዝነበረ
ብድሆ ስለዝተረድኡ፡ ቃል ወላዲቶም
ሰሚዖም ከተግብሩ ኣይተጸገሙን - ንእስነት
ኣየጥቅዖምን። ብትምህርቶምን ጠባዮምን
ብሉጻት’ዮም ኰይኖም።
ምስ ግዜ፡ ማሕበረኮም ኤርትራውያን
ሽግራ ርእዮም፡ ኣዋጺኦም ማኪና ስለ
ዝገዝኡላ፡ ስሉጥ ምንቅስቓስ እናገበረት
ደሃይ ደቃ ክትገብር ሓጊዙዋ’ዩ። ብዙሓት
መሓዙት ክትገብር’ውን ስለዝኽኣለት፡
ደገፋት ክትረክብ ክኢላ። ድሕሪ ናይ
ትሽዓተ ዓመት መሪርን ከቢድን ብድሆ
ከኣ፡ ለውጥታት ክርአ ጀሚሩ። ኵነታት
ጓላ ብቐረባ ዝከታተሉላ ማናጀራትን
ማሕበራዊ ሰራሕተኛታትን ክትገብርን
ጠበቓ ክትረክብን በቒዓ። ኣብ ኒውዚላንድ
ዝገደፈቶም ክልተ ደቃ ተማሂሮም
ተመሪቖም። ንሳ’ውን ኣብ’ቲ ዓመታዊ
ብደረጃ ዞባታትን ሃገርን ኣብ ኣውስራልያ
ዝካየድ ውድድር ‘ሽልማት ንብሉጻት
ኣደታት’ ክትሳተፍ ዕድል ረኺባ። ኵነታታ
ምስ ተራእየ ከኣ፡ ኣብ’ታ ንሳ ትቕመጣ
ዝነበረት ዞባ ቪክቶርያ ናይ ኣውስትራልያ፡
ውላዳ ናይ እትኣሊ ዝበለጸት ኣደ ሽልማት
ተዓዋቲት ኰይና። ብድሕሪ’ዚ፡ ብደረጃ ሃገር
ናብ ዝካየድ ተመሳሳሊ ውድድር ሰጊራ።
ሽዑ’ውን ካብ መላእ ሃገረ ኣውስትራልያ፡
ሚኒስተራትን ላዕለዎት ሰበስልጣንን እታ
ሃገር ኣብ ዝተረኸቡሉ፡ ሽልማት ዝበለጸት
ኣደ ክትዓትር በቒዓ። ሓበን ፈለጥታን ደቂ
ሃገራን ኰይና። ማሕበረኮም ኤርትራውያን
ብኣኣ ኮሪዖም። ኤርትራዊት ኣደ፣ ሓቦኛ፡
ጽንዕቲ፡ ፈቃር … ኮታ ኵሉ ምዃና
ኣርእያ። ኣብ ማዕከናት ዜና ኣውስትራልያን
ዓለምን፡ “ኣፍሪቃዊት ኣደ ሃገራዊ ሽልማት
ተዓዊታ” ተባሂላ መዛረቢ ኣርእስቲ ኣብ

ዝዀነትሉ፡ “ተጐናጺፈዮ ዘለኹ ዓወት፡ ካብ
ኤርትራውያን ኣደታተይ ዝወረስኩዎ’ዩ”
እናበለት መስኪራ። ነዚ ዝተዓዘቡ
ጸዓዱ’ውን፡ “ጓል ዓድኹም ዘይኰነት
ኣደ፡ ናይ ዓድኹም ሽልማት ክትወስዶ፡
ዘሕፍር’ዩ…” ክብሉ ኣግርሞቶም ገሊጾም።
በዚ ከኣ፡ ተዓጽዩዋ ዝነበረ ጕዳያ ክኽፈት
ጀሚሩ። ጸልሚቱዋ ዝነበረ ጕዕዞ ሂወት፡
ብርሃን ክኣትዎ ተራእዩ። ተሓሪሙዋ
ዝነበረ ቀዋሚ መንበሪ ወረቐት፡ ብዘይ
ዝዀነ ቅድመ ኵነት ተዋሂቡዋ። እዚ ኵሉ
ከኣ፡ ውጽኢት ጽንዓታን ኣብ ደቃ ዘርኣየቶ
ፍቕሪን’ዩ።
ልዑል ፍቕሪ ሃገራን ህዝባን ዘለዋ
ወ/ሮ ሙሉ ምሕረትኣብ፡ ኣብ ኵሉ
ሃገራዊ ምትእኽኻባት ሃገረ ኣውስትራልያ
ብንጥፈት ስለ እትሳተፍ፡ ፈላጢኣ ብዙሕ’ዩ።
ኣብ’ዚ ኣብ ዝሓሸ መድረኽ ኣብ እትርከበሉ
ዘላ ግዜ ከኣ፡ በቲ ሓደ ነቶም ን15 ዓመት
ዘይረኣየቶም ስድራቤታ ክትርኢ፣ በቲ
ካልእ ከኣ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ሳዋ
ክትጽምብል’ያ ንሃገራ መጺኣ። ኣብ ሓያለ
ታሪኻውን ልምዓታዊን ቦታታት ኤርትራ
በጺሓ ድማ፡ ተዘክሮታታ ከተሐድስን
ኣድናቖታ ክትገልጽን ዕድል ረኺባ’ያ።
ናብ’ዚ ምምጽኣ፡ ንዓመታት ዘካየዳ ሞራላዊ
ተስፋን ስንቅን ሒዛ ክትምለስ ኣኽኢሉዋ
ከምዘለሎ’ውን ትገልጽ።
ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ከምዚ ብምባል
ተፋንያትና - “ሕጂ ድሕሪ ናይ 17
ዓመት ሓርጐጽጎጽ፡ ምስ ደቀይ ሂወት
ክንቅይር በቒዕና ኣለና። ኣብ ደቀይ
ዘውፈርኩዎ ክዓጽዶ ስለ ዝኸኣልኩ፡
ሎሚ እቶም ኣርባዕተ ደቀይ ተማሂሮም
ብጽቡቕ ውጽኢት ተመሪቖም ስራሕ
ጀሚሮም ኣለዉ። ጻማ ጻዕረይ ምርካበይ
ከኣ የሐጕሰኒ። ስለዚ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ
ጽቡቕ ኵነታት ኢና ንርከብ ዘለና። እቲ
ዘሕዝነኒ፡ ጓል 18 ዓመት ኰይና ዘላ
ሄቨን ክሳብ ሕጂ ለውጢ ዘይምግባራ’ዩ።
እንተዀነ፡ ሕጂ’ውን ብተስፋ እናኣለኹዋ፡
ንቕድሚት’የ ዝስጕም ዘለኹ። ሄቨን
ሓያላት ስድራ ኴይና ኣብ ዓወት
ክንበጽሕ ጌራትና’ያ። ኵሎም ኣሕዋታ
ብጣዕሚ’ዮም ዝፈትዉዋን ዘኽብሩዋን፣
ናታቶም ተስፋን ሞራልን ድማ’ዩ፡ ን18
ዓመት ብሂወት ክትጸንሕ ኣኽኢሉዋ
ዘሎ’ምበር ሓካይምሲ ጓል ሽዱሽተ ወርሒ
ከላ ክትመውት’ያ ምስ በሉና’ዮም። ንሕና
ግን ፍቕርናን ጻዕርናን ክንቅጽል ኢና።
ንሳ’ውን፡ ናይ ፍቕሪ ሰብ ስለዝዀነት፡
ኣብ ገዛ ጠርናፊትና’ያ…፡” ትብል። ኣብ
ጕዕዞ ሂወት ብዙሕ መከራታት ከጋጥም
ንቡር ስለዝዀነ፡ ብፍላይ ኤርትራውያን
ኣደታት፡ ነቲ ድሕሪ ጻዕሪ ዘሎ ዓወት፡
ነቲ ድሕሪ ጸልማት ዘሎ ብርሃን ጠሚተን
ንቕድሚ ክንጐዓዛ ድማ ትመክር።

ሓዳስ

ኤርትራ

ታዥ

ሪፖር

መበል 29 ዓመት ቁ.8

ስጕሚ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ዘመናዊነት

ምሕደራ ግዜ፡ ምሕደራ ስልጠናን
ምሕደራ ቴክኒክን ዘጣመረ ኣጠቓላሊ
ቀዳም 7 መስከረም 2019 ዓ.ም.፡ ማእከል ምሕደራ መሪሕነት፡ ቶፖግራፊካዊ ካርታን
ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ኣብ ‘ኖቲካል ናቪጌሽንን ቻርትን’፡ ጂፒኤስን
ሕቝፉ ኰይኖም ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ራዳርን፡ ምድላው መራኽብን ጀላቡን፡
ባሕሪ ጽዑቕ ናይ ሕዳሰ ስልጠና ክወስዱ መሰረታት ስልታዊን ስርሒታዊን ባሕራዊ
ዝጸንሑ 325 ኣዘዝትን ስታፋትን ሓይሊ ወተሃደራዊ ውጥን፡ ስረት ኣብ ባሕርን እለሻ
ባሕሪ ብወግዒ ኣመሪቑ።
ድሕነትን፡ ምክልኻል ባርዕ ሓውን ቀዳማይ
ረድኤትን፡ ቋንቋታት ዓረብን እንግሊዝን፡
ከምኡ’ውን ኮምፕዩተር ኣፕሊከሽን ከም
ዘጠቓልል ብምዝርዛር ድማ፡ ካልኣይ
ፕሮግራም፡ እቲ ብክልሰ-ሓሳብ ዝተዋህበ
ትምህርቲ፡ ኣብ ቤት ፈተነን ኣብያተ ዕዮን
ብግብሪ ዝድርዕ ስልጠና ምዃኑ ገሊጹ።
ብዘይካ’ዚ፡ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተዋህቡ
ቴክኒካዊን ምሕደራውን ስልጠናታትን
ኣስተምህሮታትን ህልዊ ኩነታት ሃገርና
ከባቢናን ዓለምን ዘጠቓለለ ምዃኑ
ኣብሪሁ።
ሽቶ ናይ’ቲ ስልጠና ሓሙሽተ መሰረታዊ
ዕላማታት ዝሓቖፈ ምዃኑ ዝሓበረ ካፕተን
ኤፍረም፡ እዚኣቶም፡ ብኣውራኡ ወተሃደራዊ
ብቕዓትን ድሉውነትን ሓለፍቲ ሓይሊ
ባሕሪ ኤርትራ ብምብራኽ፡ ኣብ መንጎ
ካፕተን ኤፍረም ተስፋይ
ነባራት ሓለፍትን ሓደስቲ ኣባላትን ኣብ
እቲ መደብ፡ ኣካል ናይ’ቲ ብዘመናዊ ናይ ስልጠና ዕድላት ዘሎ ጋግ ምጽባብ፡
ፍልጠት ዝበሰሉ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ውዳበን ምዳበን ኣዘዝትን ስታፋትን
ንምፍራይ ዝሰላሰል ዘሎ ናይ ስልጠናን ዘገላብጥ ዓቕሚ ሓለፍቲ ምድላብ፡ ኣብ
ትምህርትን መደባት ምዃኑ ዝተገልጸ ቀጻሊ ንዝወሃብ ስልጠና መንጠሪ ባይታ
ክኸውን ከሎ፡ ሰልጠንቲ፡ ብዝተፈላለዩ ምጥጣሕ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ላዕለዋይ እዚ፡
ዓውድታት ንዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ኣብ ገማግምን ደሴታትን ተደኲነን ዘለዋ
ዝሰልጠኑ እዮም።
መደበራት፡ መዓስከራትን ነቝጣታትን፡
ኣብ ሰለስቲአን ስርሒታውያን እዝታትን
ማእከላት ስልጠናን ተመዲቦም ክሰርሑ
ዝጸንሑ ሓለፍቲ ተመክሮ ዝለዋወጡሉ
ባይታ ንምፍጣር ምዃኑ ዘርዚሩ።
ኣብ’ዚ ስልጠና፡ ምስ መድረኽ ዝሳነ
ባሕራዊ ወተሃደራዊ ስነ-ፍልጠት ከም
ዘመሓላለፉ ዝገለጸ ካፕተን ኤፍረም፡ እቲ
ማእከል ስልጠና ብግደኡ ካብ ሰልጠንትን
ምኩራት ሓለፍትን ብቐሊል ዘይግመት
ወተሃደራዊ ስነ-ጥበብ፡ ስነ-ምግባርን
ክብርታትን ከም ዝቐሰመ ከይሓበረ
ኣይሓለፈን።
ኣብ’ዚ ሓድሽ መድረኽ፡ ማለት፡
ዘመናውነትን ትካላውን ስርዓታውን
ኣገባብን ዝያዳ ንምዕባይ፡ ትምህርትን
ስልጠናን፡ ብፍልጠት፡ ሓበሬታ፡ ብግዜ፡
ተለንተ ዑስማን መሓመድእድሪስ ብገንዘብ፡ ብንዋትን ጕልበትን ወፍሪ ከም
ዘድልዮ፡ ስለ ዝዀነ ድማ ብዘይምዝናይ
ኣብ’ቲ ውዕዉዕ ናይ ምምራቕ ስነ- ዝጸዓረሉ ዘሎ መስርሕ ምዃኑ ብምግንዛብ፡
ስርዓት፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ኣባላትን መምህራንን ማእከል ስልጠና
ሚኒስተራት፡ ሓለፍቲ ህግደፍ፡ ኣመሓደርቲ ዝያዳ ክጽዕሩን ንፍልጠት ድሉዋት
ዞባታት፡ መራሕቲ ሃይማኖትን ዕዱማት ክዀኑን ብምዝኽኻር፡ ነቲ ብቐጻሊ
ኣጋይሽን ዝተረኽቡ ክዀኑ ከለዉ፡ ማእከል ብእዚ ሓይሊ ባሕርን መሓውራቱን
ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ደንጎሎ ብተመረቕቲ፡ ዝግበረሎም ኣልያን ደገፍን፡ ብፍረ-ዕዮ
ኣሰልጠንቲን ኣባላትን ደሚቑ ኣርፊዱ።
ከሐብንዎ መብጽዓ ዘሐድሱሉ መድረኽ
ኣብ’ቲ ብዝኽረ ሰማእታት ዝፈለመ ምዃኑ እውን ገሊጹ። “ጎይታ ኩላቶም
መደብ፡ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ
ካፕተን ኤፍረም ተስፋይ፡ “ንኹላቶም
ኣጋይሽ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም!”
ንተመረቕቲ ድማ “እንቋዕ ናብ መፈጸምታ
ናይ ሕዳሰ ስልጠና ኣብቀዓኩም” ብምባል፡
ስልጠና ኣዘዝትን ስታፋትን፡ ካብ ደረጃ
ሓይሊ ክሳብ ብርጌድ፡ ዞባን ጨናፍርን
ኣጠቓሊሉ፡ ንሓደ ዓመትን መንፈቕን
ብዘይምቍራጽ ብክልሰ-ሓሳብን ግብራዊ
ናይ ላቦራቶሪ ፈተነን ተሰንዩ ዝተሰላሰለ
ምዃኑ ኣብሪሁ።
እቲ ብቴክኖሎጂ ተሰንዩ ዝተዋህበ 21
ኮርሳት፡ ባሕራዊ ሰረተ-እምነት ኤርትራ፡
ውዕል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሕጊ ባህሪ
(UNCLOS)፡ ንመትከላት ምሕደራ፡
ምሕደራ ጸጋ ሰብ፡ ምሕደራ ፕሮጀክት፡
ምሕደራ ንብረት፡ ምሕደራ ቤት ጽሕፈት፡

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
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ጸጋታት ኤርትራ፡ ሰብ ዘማእከለ ብቕዓትን
ድሉውነትን እዩ” ዝበለ ኣዛዚ ማእከል
ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ካፕተን ኤፍረም፡
ተልእኾ’ቲ ማእከል ስልጠና፡ ኣካላዊ፡
ኣእምሮኣውን ሞራላውን ብቕዓት ዝውንን
ውፉይ ባሕረኛ ምፍራይ ከም ዝዀነ፡
ምስ ህልዊ መድረኽ ብምዝማድ፡ ሃገራዊ
ሓድነት ዝዅስኩሱን ዘደልድሉን፡ ሃገራዊ
ረብሓ ዘቐድሙን ዘሐይሉን፡ ንሃገራዊ
ድሕነት ዝከላኸሉን ዘውሕሱን፡ ንቝሓትን
ውፉያትን፡ ማሪን ኮማንዶ፡ ሓለዋ ገማግም፡
ናይ ውግእ ጠለቕትን ፍሉይ ሓይልታት
ንርቡዕ መዳያዊ ስርሒታትን ብኣድማዕነት
ንምህናጽ፡ እቲ መስርሕ ስጕሚ ብስጕሚ፡
ብግብርን ኣብ ባይታን ይስርሓሉ ምህላዉ
ኣብሪሁ።
ነቶም ፍልጠት ናብ ሰልጠንቲ ኣብ
ምምሕልላፍ ብተወፋይነት ዝጸዓሩ
መምህራን ዘመስገነ ካፕተን ኤፍረም፡
ንሰልጠንቲ “ስራሕ መግለጺ መንነትና’ዩ፣
ስራሕ ክብረትና’ዩ፣ ስራሕ ባህልና’ዩ፣
ስራሕ እምነትና’ዩ፣ ስራሕ መትከልና’ዩ፣
ስራሕ ዲሲፕሊን’ዩ፣”
ኣብ ትሕቲ
ዝብል ሰረተ-እምነት፡ ከም ወትሩ ናይ
ስራሕ ተወፋይነቶም፡ ብዝለዓለ ሞራል፡
ጽንዓትን ወንን. . . ብኤርትራዊ ክብርታት፡
ናይ ባሕራዊ ወተሃደራዊ ምሕደራን
መሪሕነትን ተመኵሮታቶም ናብ ሓድሽ
ወለዶ ብምስግጋርን ብምውራስን
መድረኽ ዝጠልቦ ናይ ለውጢ እጃም
ከበርክቱ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ቃል ዘስመዐ ጠቕላሊ

ጴጥሮስ ገብራይ
ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል
ፍሊጶስ ወልደየውሃንስ፡ ተጻብኦን ውዲትን
ብሓያል እምነት ኣብ ዕላማ፡ ብስራሕ፡
ብተጻዋርነትን መኸተን ከም ዝሰዓርን
ድሕሪ 20 ፈታኒ ዓመታት፡ ሰላም ምስ
ኢትዮጵያ ብም’ኽታሙ፡ እገዳ ብምልዓሉን
ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ብምስፍሑን፡
ምሉእ ዓቕሚ ሃገር ናብ ልምዓትን
ትምህርትን ስልጠናን ቀኒዑ ከም ዝርከብ

ገሊጹ።
ኤርትራ ኣብ ተጠማቲ፡ ተኣፋፍን
ኣገዳስን ስትራተጂካዊ ቦታ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡
ቀይሕ ባሕሪን ኣፍደገ ባብኤል መንደብን
ተደኲና ብምርካባ ጥራሕ፡ ኣዒንቲን
ሸውሃትን ናይ ኩላቶም ዓበይቲ ሓይልታት
ከም እትስሕብ ዝሓበረ ጀነራል ፍሊጶስ፡
እቲ ኣብ ውሽጢ ከርሳ ዘሎ ጸጋታት፡
ዓይነት ሰባ ከምኡ’ውን ባህሉን ክብርታቱን
ዝሰሓቦም ሓይልታት፡ ናብ ቅሉዕ ወራር
ክደፋፍኦም ከም ዝጸንሐን ዘሎን እውን
ኣሚቱ።
“ሰላም ይከተም፡ እገዳ ይለዓል እምበር፡
ስትራተጂያዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ኣብ
ቦታኡ ዝጸንሐ፡ ዘሎን ንዘልኣለም ዝቕጽልን
ስለ ዝዀነ፡ ፖለቲካዊ ምትሕልላኽን
ቍርቁስን ሓያላን ሓይልታትን ኣብ’ዚ
ከባቢ ሰብን ረብሓታትን ክሳብ ዘሎ፡ ዝቕጽል
እዩ” ዝበለ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየውሃንስ፡
ብናይ ሰላም ኣንፈት ብዘይምዝናይ፡ ነዚ
ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላምን ዕብየትን ሃዋሁ
ከም መንጠሪ ባይታ ብምጥቃም፡ ብዝለዓለ
ደረጃ ክንሰርሕ፡ ክንደክም፡ ክንመሃርን
ክንውደብን መድረኻዊ ሓላፍነት ዝጠልቦ
ከቢድ ዕማም ምዃኑ ኣዘኻኺሩ።
“‘እዚ ትስፉው መጻኢ ምስ ተሪር
ዓቐበት’፡ መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ሕድሪ
ሰማእታት ከነተግብር፡ ዝያዳ ክንሰርሕ

ድርኺት ዝፈጥር እዩ’ሞ፡ ከይተሓለልና
ክንሰርሕን ክንመሃርን ከድልየና እዩ።”
ክብል ከኣ፡ እዋኑ ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም
መድረኽ ዝሓዘለ ምዃኑ ኣሚቱ።
ንኣስታት ክልተ ዓመት፡ ሃሩርን ራህድን፡
ከምኡ’ውን ጽዑቕ መደባት ትምህርቲ
ተጻዊሮም ኣብ ምዝዛም ዝበጽሑ
ሰልጠንቲ፡ ኣዘዝትን ስታፋትን፣ ኣብ
ማእቶታዊ ንጥፈታት፡ ምውሓስ ጸጥታ
ኣከባቢ፡ ከምኡ’ውን ዝተጸገመ ህዝቢ
ኣብ ምሕጋዝን ካልእ ንጥፈታትን እውን
ዘሐብን ዕማም ፈጺሞም እዮም።
ሓለቓ ስታፋት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ
ኮሎኔል መልኣከ ተኽለማርያም ብወገኑ፡
እቶም ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመኩሮን
ብስለትን ዘጥረዩ ሰልጠንቲ፡ ንውህሉል
ፍልጠቶም ብዘመናዊ መንገዲ ከሊሶም ኣብ
ግብሪ ከም ዘድምዑሉ እምነቱ ገሊጹ።
ካብ መምህራን፡ ተለንተ ዑስማን
መሓመድ እድሪስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት
ረጂስትራር ማእከል ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ፡
ተመሃሮ ኣብ ልዕሊ’ቲ ዝጸንሖም ፍልጠት
ባሕሪ፡ ዘመናዊ ዝዀነ ፍልጠት ብምድራብ
ዝያዳ ከም ዝበቕዑ እምነት ከም ዘለዎ
ብምግላጽ፡ ገለ ካብ’ቲ በዘልማድ ዝኸዱዎ
ዝነበሩ ከም ሕግታት ባሕሪ ዝኣመሰለ
ብዘመናዊ መንገዲ ክሰንዩዎ ከም ዝኸኣሉ
እውን የብርህ።
ካብ ምሉእ ቤት ትምህርቲ ብጠቕላላ
ውጽኢት ጎብለል ኰይኑ ዝተዓወተ ኣባል
ሓይሊ ባሕሪ ጴጥሮስ ገብራይ፡ ስልጠና
ድሕሪ ምውሳዱ ኣብ ባሕርን ምስኡ
ዝተኣሳሰሩ ነገራትን ዝነበሮ ፍልጠት
ኣመና ከም ዝዓበየ ብምግላጽ፡ ዋላ’ኳ
መደባት ትምህርቲ ጽዑቕ እንተነበረ፡
ንኹሉ ብግዜ ምስ እትምድቦ እኹል
ከም ዝዀነን፡ ሓደ ሓደ ግዜ ዝኽሰት
ኣሸጋሪ ኩነታት ኣየር ገዲፍካ፡ እቲ
ማእከል ስልጠና ምቹእ ምዃኑ ሓሳቡ
ኣካፊሉና።
ኣብ መወዳእታ ናይ’ቲ መደብ
ዕዉታት ተመሃሮ፡ ካብ ጠቕላሊ ሓለቓ
ስታፍ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየውሃንስን
ሚኒስተራትን ሽልማቶም ተቐቢሎም።

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማህደር ጀጋኑ
መለሱሉ።
“ኣየ ኤርትራ! ህጻን ኣይገድፍ ሸያብ ነኺሱ
ዝጋደለላ ዕድለኛ ሃገር!” ምስ ውሽጡ ተዛረበ።
ኣማስያኡ ኣብቲ ዕረፍቲ ዘይነበሮ ውግእ ማይዕዳጋን
ከባቢኣን ኣተዉ። እቲ ኲናት መኣዝን ክሳብ ዝሕዝ
ምስቶም ተጋደልቲ ክደጋገፉ ቀነዩ። ንደቀምሓረ
ዘቋምት ግንባር ብቐዋሚ ክተሓዝ ምስ ጀመረ
ግን ኣቦይ ገብረሃንስ ሂወት ቀዋሚ ድፋዕ ብዙሕ
ኣይተፈተዎምን። ንባሕሪን ኩበን ገጾም ከማዕድዉ
ጀመሩ። ሓዳሮም፡ ግራቶም፡ ጥሪቶም፡ በዓል ወዲ-ባጽዕ፡
ጓል-ህዝቅያስ… ተራእዩዎም። ንተጋደልቲ ናይቲ
ባዕሎም ኣባሉ ዝዀኑ ክፍለ-ሰራዊት 70 ተፋንዮም
ድማ ንዓዶሮሶ ገጾም መረሹ። ቅድሚኡ ግን ደሃይ

በዓል ወዲ-የዕብዮ፡ ጎይትኦም ተኽለ፡ ታደሰ፡ ሳራ
ዝርከቡዎም ኣባላት ከቢድ ብረት ተራኸቡ።
ተሓናኒቖም ድሕሪ ምስዕዓም ምሳሕን ሻህን
ቀረቡሎም፡ ናብ ዕላሎም ኣተዉ።
ኣብ መንጎ ዕላሎም ኣቦይ ገብረሃንስ ሓደ ኣብቲ
መውዓሊ ናይቶም ተጋደልቲ፡ ኣብ መሬት ዝተሸኽለ
ነዊሕ ሓጺን ረኣዩ።
“ኣንታ እንታይ ደኣሉ እዚ” ሓተቱዎም።
“ጸላኢ ክድምስሰና ካብ ኣስመራ ዝሰደዶ ቦምባ
ፋሉል ናይ ዝተባህለ ብረት’ዩ” ወዲ-ተኽለ ቅልጥፍ
ኢሉ መለሰ።
“እንቋዕ ኣብ ዕጨ-እምኒ ኣውደቖ! መሬት ወላድ
ውሕጥ ኣቢላቶ ባዕላ። ሰብከ ደሓን ድዩ?” ናብቲ
ዓቢ ጅላድ እናጠመቱ ተገሪሞም ሓተቱ።
“ደሓን ኢና ኣቦይ ገብረሃንስ። ኣነ ኣብዛ ጥቓኣ ዘላ
ገረብ ነይረ ስሒታትኒ። ንስክላ ወጺአ” ሳራ’ያ።
“ዋይ ጓለይ እንቋዕ ኣይተለከምኪ ኣብዛ ውልዶ
ንእስነትኪ!” ብናይ ወላዲ ቃና መለሱ።
“ኦይ! ናይ ውሑዳት ሜትሮታት እኳ’የ ተሳሒተ።
ሎሚ ኣብ ጥቓይ፡ ጽባሕ ኣብ ርእሰይ!” ከተዛርቦም’ያ
ደልያ።

ስድራን ናብራን ንምግባር ንባሕሪ ወረዱ።
ብጅግንነት ኣቶ ገብረሃንስ ፍስሓ ጸባ ዝሰተዩ
ደቂዓዲን ቤተሰብን ብኽብሪ ተቐበሉዎም። መብራህቱ
ወዶም ኣብ ብረታዊ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ተሰሊፉ
ጸንሖም። ገዛኦም ሰላም ክብሉዎም ብዝመጹ ኣጋይሽ
ኣዕለቕሊቓ ቀነየት። ውዕሎታቶምን ውዕሎታት
ብጾቶምን እናዘርዘሩ ከዘንትዉሎም ቀነዩ። ስድራቤትን
ዓድን ዳግማይ ሓበኖም ገለጹሎም። እቲ ዋሕዚ
በጻሕትን ዕላል ጅግንነትን ግን ነዊሕ ኣይቀጸለን።
ፍቕሪ ሃገርን ተጋደልቲን እናሓደረ ዘዕበዶም
ኣቦይ ገብረሃንስ፡ ድሕሪ ሓርነት ሰገነይቲ፡ ነቲ ኣብ
ባሕሪ ዝነበረ ሓዳሮም ከነባብሩ’ኳ እንተ ጀመሩ፡ በቲ
ብማዕዶ ዝርእዩዎን ብእዝኖም ዝሰምዑዎን ዝነበሩ ናይ
ግንባር ጊንዳዕ ተዅሲ መዳፍዕን ከበድቲ ትርሺታትን
ኣይቀሰኑን። ኣካል ናይቲ መሳርዕ ጅግንነት ካብ ምዃን
ዝዓቢ ጸጋ ከም ዘየሎ ሓንሳብ ንነብሶም የእሚኖማ
እዮም። ካብ ድምጺ ጤለ-በጊዕን ምስ ቈልዓ ሰበይቲ
ንጭርቃንን ሂወትን ተጋደልቲ፡ ካብ ብዶሮና ባሕሪ፡
ብባሩድ ኩበን ቢዘንን ክዕብለኹ በሃጉ።
ኣቶ ገብረሃንስ፡ ሓደ ንጕሆ ከም ኣመሎም ነጸላኦም
ጠውዮም፡ ዕጥቆም ገጥ ኣቢሎም ተዳለዉ።
“ኣቱም ሰብኣይ ሕጂኸ ናበይ ኢኹም ደሊኹም?
የዕርፍ ኣቢልኩም ናብራኹም ዛይትገብሩ። በዓል
መብራህቱዶ ከይዶም ኣየለዩን። ይኣኽሉዎ እኮ
እዮም?” ኣጋውሎ በዓልቤተን ዘስተውዓላ ወይዘሮ
ፍቓዱ፡ ከም ዘይገብሩለን እናፈለጣ፡ ኣብ ገዛኦም ኮፍ
ክብሉ ዘቕረባሎም ሓሳብ’ዩ።
“ክሳብ ዝምለሰኪ ጥራይ ኣይትሕመቒ!” ክላሽኖም
ተሓንጊጦም ነቐሉ።
ናበይ ገጾም ከም ዝኸዱ ኣጣሊሎም ሓሲቦሙሉ
እዮም። ኣማስያኦም ምስቶም መጀመርታ
ዝተቐበሉዎም ኣቐዲሞም ኣብ እንኮ-ዒላ ዝተላለዩዎም

“ቱፍ በልዮ’ዛ ጓለይ። ንዅልና ጸጽሕፍቶናን
መመገድናን ፈጣሪ ሒዙልና ኣሎ፡” ሞት ክትቀርባ
ኣይደለዩን።
“እንታይ ግድኹም! ጽሕፍቶይን መገደይን
ሓጺር’ዩ ዝመስል። ሞትሲ ትዝንብየኒ’ያ ዘላ።
ረኣዩዋ’ሞ እዛ ቦምባን ኣነ ዝነበርኩዋን! ፋል እኮ
እዩ!”
“ሰባብ እባ’ያ ‘ዛ ቘልዓ! እዚ ኣፍኪ ጠጥዑሙ
ዛይትዛረብሉ?” ገንሑዋ።
“እንታይ ግድኹም ሎምቅነስ ኣይትተርፈንን’ያ
ትመስል። ብሂወተይ ከለኹ ግዳ ገለ
ዘይትብሉለይ?”
“እሞ ማሰ ክብለልኪ ደሊኺ?” ሓውሲ ዳእላ
ገይሮም ሓተቱዋ።
“ግበሩላ ኣቦይ ገብረሃንስ” በሉ ኵሎም እቶም
ዓጒጎም ዝነበሩ ተጋደልቲ ብህንጡይ መንፈስ።
“ሓዚ በሊ ሳራ!” ጀመሩ።
ሳሩ ሳራ ኣንቲ ሳሩ ሳራ
ኵሉ ሰብ ዝፈትያ ብኣመላ
ትጐዪ ምስ ኣባጽሕ ዘይደክም እግራ
ኮኾብ ጽባሕዶ ክብለኪ ምስ ዘፋፍራ
ነብሪዶ ክብለኪ ምስ ኣጽፋራ
ቢኤም እምበር ፈሸለት ኣብ እግራ
ኣጆኺ! ንኢትዮጵያስ ክንሰጓ ኢና ክንስዕራ
ባዕልኺ ክትሕዝዮ ኢኺ ፍሾ ኣስመራ
ጋቢ ክትከድንኒ ኢኺ ምስ ዘፋፍራ …. ኢሎም
ማሰ ገበሩላ።
ተሃኒና ክትሰምዕ ዝጸንሐት ኣሃዱ ብሰሓቕ
ትዋሕ በለት። ኵሎም ተጋደልቲ ብጅግንነትን
መሃዝነትን ኣቶ ገብረሃንስ ተደነቑ። ተጋዳሊት ሳራ
ህዝቅያስ ንመዘከርታ ክትኰና ነታ ግጥሚ ኣብ
ጽሑፍ ኣስፈረታ። ምሉእ ለይቲ ድማ ካብን ናብን

ሺሃብ ኣርኣያ

መኮነን ኪዳነ (ሻባይ)
ናይ መወዳእታ ክፋል
ብድሕሪ ምዝዛም ውግእ ሰገነይቲ፡ ነቶም “እንተ
ተሰዋእኩም ክቐብረኩም፡ እንተ ተሰዋእኩ ክትቀብሩኒ
እንተ ዘይኰይኑ፡ ክሳብ መወዳእታ ዓወት ብሓደ
ኢና!” ኢሎም ዝተመሓሓሉዎም፡ ምስ ጸላኢ
ተዀባዂቦም ንደቀምሓረ ገጾም ዘቋምቱ ዝነበሩ
ኣባላት ክፍለ ሰራዊት 70 ኣብ ምድላይ ኣተዉ።
መጀመርታ ናብቲ ዝቐደመ መውጋእቶም ከየሕወዩ
ናብ ውግእ ሰገነይቲ ከም ዘይኣትዉ ኣጠንቂቑዎም
ዝኸደ ፊሊጶስ ዝነበራ ዓዲ ማይኣሓ ከዱ።
“ገብረሃንስ ፍስሓ ጅግና! ብስረኻ ሰገነይቲ ዓድኻ
ሓራ ኣውጺእካያ! በል ብጅግንነትካ ሸሊምና፡ ውጉእ
ከለኻ ከይትዋጋእ ንዝተዋህበካ መምርሒ ብምጥሓስካ
ግን ክንቀጽዓካ ኢና!” በሎም ብምስዕዓም ዝተሰነየ
ናይ ድሕሪ ኲናትን ዓወትን ምዉቕ ሰላምታ
እናተለዋወጡ።
“ደሓን ደጊም ጸባ ሰትየ እየ። እንቋዕ ጥራይ
ሰገነይቲ ጥይት ከይተኰስኩላ ሓራ ኣየውጻእኩማ።
ሕጂ ዝገበርካ እንተ ገበርካ ጸገም የለን። ‘ጅግንነት
ስለ ዝፈጸመ ተቐጺዑ’ እንተ ተባህለ ድማ ጽቡቕ
ዝና እንዳኣሉ! በዓል ሻግራይ፡ ወዲ ኣንጦንዮስ፡ ወዲ
የማነኸ? ኣበይ ኣለዉ?” ሓተቱዎ ሓመዶም ከይነገፉ
እናሰሓቑ።
“ኤርትራ ብምልእታ ሓራ ከይወጸት ሰለም ምባል
የለን፡ ረኣዮ እዚ ኣይሂ ደብዳብ ኣብ ዝባኖም’ዩ
ዝጽሒ ዘሎ። ይረጋረጉ ኣለዉ!” ንማይዕዳጋ ገጹ
ኣመልከተሎም።
“ካን ካብ ኲናት ናብ ኲናት! እሞ ኣግዲዐዮም
እንድየ ደኣ ዛለኹ። ኣብዛ ሰገነይቲ ዝቕረሙ ጠላማት
ነቢሮሙኒ እየ ደንጕየ።” ካብ ብራሾኦም ማይ ጐርዳዕ
ኣበሉ።
“ኣየ ገብረሃንስ ፍስሓ መቸም ስራሕካ ኣይትገድፍን
ኢኻ። እሞ እቲ ዓርክኻ ደኣ ገለ ኣይረኸብካዮን?”
“ኣብቲ ውግእ ይዅን ምስቶም ምሩኻት ሃሰው
እንተበልኩ ስኢነዮ። ይዋኣዩ ከመይ ኣቢሉ ገጽ ሰብ
ክርኢ! ወይ ተረሺኑ ወይ ሃዲሙ ይኸውን’ምበር።
ድምሱስ!” ክልተኦም ብሓባር ሰሓቑ።
“በል ዕጥቅኻ ኣውርዶ። ኮፍ በል የዕርፍ። ምሳይ
ኢኻ ክትቅኒ”
“እንታይ ከዕርፍ ኣንታ! ብጮተይ እናተረጋረጉ?”
ንማይዕዳጋ ኣማዕደዉ።
“ኣንታ ሰብኣይ በጃኻ ኮፍ በል። ሓገዝካ
ኣየድልዮምን’ዩ። ሕጂ’ውን ካልእ ስራሕ ክንህበካ
ኢና” ዓተበ ፍሊጶስ።
“ያያእ ንስኻ ትህበኒ ስራሕ ፈሊጠያ ኣለኹ።
ስራሕ ሓለውቲ ስጡሕ እንደኣላ፡ ከይደ ደኣ።” ብግስ
በሉ።
“ይርዳኣካ ኣሎ ድዩ! ነዚ ኵሉ ኣብ ድሕረ-ግንባር
ዘሎ ተጋዳላይ ከምኡ ትብሎ ምህላውካ! ስነስርዓት
ዘይትገብር?”
“ኣንታ ወደይ እንታይ ኢኻ ነዚ ጭርቃን ቀልጢፍካ
ናብ ቁምነገር ትቕይሮ! ደሃዮም ክፈልጥ፡ ቍሩብ
ድማ ኮታሕ! ኮታሕ! ከባህሎም። ክንድ’ዘን ናይ
ሰገነይቲ ወተሃደራት እንተ’ቃተልኩዎም እንዳኣለይ
ዝበልኩኻ። ሰላም ክብለካ ኢለ’የ’ምበር፡ ብኡ ከለኹ’ኮ
ምኸድኩዎም ነቢረ። ደሓር ነንሓድሕድና ክንቀባበር
ተመሓሒልና ኢና!” ሓውሲ ኵርይ ኢሎም
መለሱሉ።
“በል። ንዓ መግቢ ብላዕ ሐራይ ሰሚዕናካ ኣለና።
ኣነስ ከተዕርፍ ኢለካ’የ። መውጋእትኻኸ ከመይ
ኣላ?”
“ዋይ! ወያ እግሪ ደኣ፡ ኣብ ሰገነይቲ ጥይት ኳሕ
ምስ ሰምዐትሲ ሰጥ ኢላ፡ ኣይዘከርኩዋ ኣይዘከረትኒ!
በዓል ወዲ በርሀ ድማ ትማሊ ገለመለ ገይሮም
ደራሪዞሙለይ ነቢሮም።” ሽሮ ብሃንዛ እናገሓጡ

ክላሽን ብበትሪ
ኣርእስትታት እናተናጠሩ ከዕልሉ ሓደሩ።
“በሉ ከይደ ንበዓል ኣድም በገ ብጮትና ድማ
ደሃዮም ክንፈልጥ!” ንጽባሒቱ ዕጥቆም ዓጣጢቖም፡
ምስታ ናብ ኣዛዚ ብርጌድ ትኸይድ ዝነበረት ቶዮታ
ነቐሉ። ንኣዋርሕ ኣብ ዕርድታት ኩበ ምስ ዝነበሩ
ተጋደልቲ ክምክቱ ወሲኖም እዮም።
24 ግንቦት 1991 ምስቶም ንጦር-ሰራዊት
እናደምሰሱን እናማረኹን ብቤት-ገርግሽ ኣስመራ
ዝኣተዉ ምዃኖምን፡ ክልተ ደቆም ሞባእ ንሓርነት
ምኽፋሎምን ሐበን ተሰምዖም።
ብዕላል ዕላል’ዩ። ድሕሪ ናጽነት፡ ኣብ ገዛ እንዳ
ተጋዳላይ ጎይትኦም ተኽለ ዘዕልሉ ዝነበሩ ኣባላት
ከቢድ ብረት፡ ንዛንታ ጅግንነት ኣቶ ገብረሃንስ
ኣልዒሎም ወጃዕ ይብሉ ነበሩ።
“ደሃዮም ጠፊኡና። ብሂወት ደኾን ይህልዉ?”
ተተቐባቢሎም ዝሓቱዎ ዝነበሩ እዩ። ሳራ ማእከል
ናይቲ ዕላል’ያ ዝነበረት።
“እዞም ተዕልሉሎም ዘለኹም በዓል ሚዔላ
ሰብኣይ፡ ወዲ ዓድና እዮም። ብሂወት ኣለዉ!”
ኣብ መንጎኦም ኰይና ነቲ ምቁር ዕላል ጅግንነት
ኣቶ ገብረሃንስ ፍስሓ ትሰምዕ ዝነበረት ሰበይቲ
ኣበሰረቶም። ከተራኽቦም ተማሕጸኑዋ። ጓል
ህዝቅያስ ብኡ ንብኡ ደብዳበ ጽሒፋ ሰደደትሎም።
ደሃይ ናይ ገድሊ ደቆም ዝረኸቡ ኣቶ ገብረሃንስ
ብልቢ ተሓጐሱ። ኣስመራ ከይዶም ክርእዩዎም
ድማ ወሰኑ። ብዝረኸቡዎ ምሉእ ሓበሬታ
እና’ጣየቑ ከኣ ትኽ ኢሎም ናብቲ ሳራ ትሰርሓሉ
ዝነበረት ማእከላይ ቤትጽሕፈት ህግደፍ ከዱ።
“ንሳራ ህዝቅያስ ዝደለኹ እየ!” ነቶም ኣብ
ኣፍደገ ናይቲ ቀጽሪ ዝጸንሑዎም ብዕድመ
መዘናኦም ዝዀኑ ሓለዋ ናይቲ ቤትጽሕፈት
ሓተቱዎም።
“መን ክንብል?” ተሓተቱ።
“ኣቦኺ መጺኦም ኣለዩ ግዳ በሉለይ።”
“እዞም ሰብኣይ ጥዕና ኣለዎም ድዩ! ኣቦኣ ኣቶ
ህዝቅያስ መዋቲ እዮም። ተጋጊኹም ኣለኹም
እዞም ሓወይ። ካልእ ሳራ ከይትኸውን?”
መኣረምታ ሃቡዎም።
“ኣየ ጋዶ! ደሓን’ዞም ሓወይ ኣነ ናይ ገድሊ
ኣቦኣ እየ። ሕጂ’ውን ኣቦኺ መጺኦም ኣለዩ ጥራይ
በሉለይ።” በሉ ብፍሽኽታ። ናይ ‘ተጋግየ’ ምልክት
ኣየርኣዩን።
“መን ደኣ ኰይኑ?” እናበለት ካብ ርሻን ዝወረደት
ሳራ ርእይ ምስ ኣበለቶም፡ “ኣቦይ ገብረሃንስ!” በለት
ብዓውታ። ናይ ጽንኩር እዋን ኣቦን ጓልን ክሳድ
ንኽሳድ ተጠማጠሙ። ማኪና ገይራ ድማ ናብ
ገዛኣ ወሰደቶም። በዓል ቤታ ተጋዳላይ ጎይትኦም
ተኽለን ናይቲ እዋን ተጋደልትን ተጸዋዊዖም
ተኣኻኸቡ። ምሳሕ ተቐሪቡ፡ ቡንን ዕንባባን
ተሻሕሽሐ። ወላዲት ሳራ ወይዘሮ ተጸዊዐን መጻ።
ድሕሪ መግቢ፡ ኣደኣ ንሳራ ሓንቲ ወረቐት
መሰስ ኣቢለን ካብ ቦርሳአን ኣውጽኣ። ወዲ-ተኽለ
ነታ ኣብ 1990 ብኢድ ሳራ ዝተጻሕፈት፡ ማሰ
ኣቦይ ገብረሃንስ ዝሓዘት ደብዳበ ኣንበባ። ሰሓቕን
ወኻዕታን! ንባቡ ቀልጢፉ ክውድእ ኣይደለየን።
ነተን ናይ መወዳእታ ክልተ ነግሒታት ማሰ
ደጋገመን።
… ሳሩ-ሳራ
ክትሕዝያ ኢኺ ብስሬኺ ኣስመራ
ጋቢ ክትከድንኒ ኢኺ ምስ ዘፋፍራ
ምስ ሳራ ብውሽጦም ተጠማመቱ።
ተረዳዲኦም’ዮም ብዘይ ቃላት።
“ፈሊጠካ ኣለኹ!” በለት ሳራ ናብ ኣርማድዮ
ገጻ እናኸደት።
ነታ ኣንጊሃ ከይዳ ዝገዝኣታ ድርብ ጋቢ መሰስ
ኣቢላ ንኣቶ ገብረሃንስ ኣብ ክሳዶም ጐምጐመቶም።
ብድድ ኢሎም ሰዓሙዋ። ሰሓቕን ዕልልታን!
ዕላልን ወኻዕታን!

ወሃብቲ ሓበሬታ፦
- ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ
- ተጋዳላይ (ዶክተር) ኣፈወርቂ በርሀ፡
- ተጋዳሊት ሳራ ህዝቅያስ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣገዳስነት ኮሌስትሮል
ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ልበይ ረኺብካኒ
ንጉሰይ፡ ካብ መዓሙቕ ልበይ ዝፈልፈለ ፍቕራዊ ሰላምታይ ተቐበል። ከምቲ ኩሉ ግዜ
ዝብለካ ምልኣት ልበይ ከተሰራስር፡ ሃንቀውታይ ከተበስር፡ ፍቕሪ ክትምግበኒ ዝተፈጠርካ
ጎበዝ ኢኻ። መዘና ኣልቦ ሓልዮትካን ርህራሀኻን ብደስታ ውዒለ ከም ዝሓድር’ዩ
ዝገብረኒ። ፈቃር ልብኻ ብግርህናን
ንጽህናን ስለ ዝጋላህካለይ ኣድኒቐን
ኣኽቢረን ኣይክጸግበካን’የ።
ምልስ ኢለ ነታ ናይ ሌላና
ምሸት ክዝክራ እንከለኹ፡ ኣብቲ
ውዕዉዕ ሃዋህው ዓይኒ ንዓይኒ
ክንጋጠምን ብሓባር ክንደንንን
ሕጂ ኮይኑ’ዩ ዝስምዓኒ። ልበይ ሽዑ
ዝዀነቶ ክገልጸልካ ኣይክእልን’የ።
ደሓር ንስኻ’ውን፡ ከም ዝሓበርካኒ
ተመሳሳሊ ስምዒት ነይሩኳ’ዩ።
ኣቤት! ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተሰምዓኒ
ሕንከት!
ልቢ ዝልበይ ዘይተጸበኹዎ ግዲ ነይረስ፡ ብቖላሕታኻ ኣብ ትሕቲ መጻወድያ
ነብሪ ዝኣተወት ሰሳሕ’የ መሲለ ነይረ። ኣብ ጥቓይ ቅርብ ኢልካ ንሰላምታ ኢድካ
ምስ ሰደድካን ፍሽኽታኻ ምስ ወርወርካን ከኣ’ሞ፡ ነዛ ደው ምባል’የ ስኢነ። ውሽጠይ
ብፍርሒ ተጐቢኡ ርእሰ-ተኣማንነተይ ኣጥፊአ ራዕዲ ኣትዩኒ’ዩ ነይሩ።
ኣብ ህይወተይ ከምዚ ዓይነት ኣፍቃሪ ኣብ ፊልምታት ጥራይ ዝርከብ ኮይኑ’ዩ
ዝስምዓኒ ነይሩ። ህድኣትካ፡ ትሕትናኻ ሰራውር ደመይ በቲኹ ኣብ ውሽጠይ ኣትዩ
ዝርግርግ’ዩ ኣእትዩለይ። ግደ ሓቂ፡ ካባኻ ፍልይ ምስ በልኩ በዚ መጺኡ ዘይበልክዎ
ሓጐስ፡ ወሪሩኒ ንዝነበረ ፍርሒ ቅንጥጥ ኣቢሉ ንመላእ ኣካለይ ተቖጻጺሩዎ’ዩ። ካብ’ታ
ካልኢት ጀሚረ ብኣኻ ካብ ምሕሳብ ድማ ኣየዕረፍኩን።
ኩለንትናኻ ብዘይቀልዓለም ንኩለንትናይ ተቖጻጺሩዎ’ዩ። እንተዀነ፡ ኣይሓሰመንን።
ሸቐልቀለይ ተቐንጢጡ፡ ብርሃንን መቐረትን ፍቕሪ ንኸስተማቕር በቒዐ። ብዘይቀለዓለም
ብፍቕሪ ልበይ ረኺብካኒ ኢኻ። ከም ንግስቲ ብፍቕርኻ ሓንቂቐ ድማ ይነብር
ኣለኹ።፡

ምጽጹላይ ኣርክቲክ
ዘመሳስሉዎ። ተወሳኺ፡ ተመራመርቲ
ኣብዚ እንስሳ ዝገበሩዎ ምርምር፡ ንተኽእሎ
ሓንጐል ሰብ ብዝያዳ ንኽርድኡዎ
ክሕግዞም ተስፋ ይገብሩ። ሸቶኦም ድማ፡
ነቲ ብኸም ረሲዕነት ዝኣመሰለ ሕማም
ኣብ ልዕሊ ዋህዮታት ሓንጐል ዝወርድ
ጒድኣት ንምክልኻል ወይ’ውን ናብ ንቡር
ንምምላስ’ዩ።
ምጽጹላይ ኣርክቲክ፡ ኣብ እዋን
ንውመት (hibernation) ንቘራሪ እዋን
ብድቃስ ዘሕልፎ እንስሳ’ዩ። ኣብ ክልተ
ወይ ሰለስተ ሰሙን ሓንሳእ ንሰብነቱ ክነግፎ
እንከሎ፡ ሙቐት ሰብነቱ ከምቲ ንቡር 36.7
ዲ.ሰ.ግሬድ ይኸውን። በዚ ኸምዚ፡ ካብ
12 ክሳብ 15 ሰዓት ከይቆረረ ይጸንሕ።
ተመራመርቲ ከም ዝገልጹዎ፡ እቲ ምጽጹላይ
ንሰብነቱ ንሓጺር እዋን ብምንግጋፍ
ዝረኽቦ ሙቐት፡ ሓንጐሉ ንኸይጒዳእ
ይሕግዞ’ዩ። ብዘይካ’ዚ፡ እቲ ምጽጹላይ ኣብ
ዝድቅሰሉ (ዝንምወሉ) እዋን፡ ካብ ካልእ
ሰብነቱ ንላዕሊ፡ ርእሱ ብእተወሰነ መጠን
ምዉቕ’ዩ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ ቤተፈተነ ምርምር ምስ ተኻየደ፡ ሙቐት እቲ
ምጽጹላይ ካብ 0.7 ዲ.ሰ.ግሬድ ንታሕቲ
ከም ዝወርድ ተፈልጠ።
እቲ ምጽጹላይ፡ ዝንምወሉ እዋን ምስ
ተዛዘመ፡ ሓንጐሉ ኣብ ውሽጢ ክልተ
ሰዓት ናብ ንቡር ይምለስ። ተመራመርቲ
በቲ ሓንጐል እቲ ምጽጹላይ ናብ ንቡር
ዝምለሰሉ መንገዲ ኣዝዮም’ዮም ዝድነቑ።
ምስቲ ብሓዊ ነዲዱ ኣብ ውሽጢ
ሒደት መዓልታት ዝጥጥዕ ዱር እዮም

ምኽርታት ስራሕ
- ኣብ ስራሕካ ሓላፍነት ከም ዘለካን
ተሓታቲ ምዃንካን ኣይትዘንግዕ።
- ንስራሕካ ኣብ ግዜኡ ብምጽፋፍ
ክትፍጽሞ ጸዓር።
- ንእትሰርሖ ስራሕ ኣትሒትካ ካብ
ምርኣይ ተቖጠብ።
- ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣኽብር።
- ንድኹም ጐንኻ ንምምዕባል ካብ
ሰባት ንዝተዋህበካ ምኽሪ ብኽፉት ልቢ
ተቐበል።

ጥቕሲ ልቦና
“ትምኒትካ ምስ ረኸብካዮ ንዝህልዉኻ
ስምዒት ኣቐዲምካ ሓዚልካ - ልክዕ ከም
ዝረኸብካዮ ኩን። ሽዑ ትምኒትካ ንገዛእርእሱ ናብ ጋህዲ ክቕየር’ዩ።”

ኔቪል ጎዳርድ

ኮሌስትሮል፡ ሓደ ካብ ክፍልታት
ስብሒ ዝዀነ ኣብ ኣካላትና ዝርከብ ጥረ
ነገር’ዩ። ኮሌስትሮል ብኣርባዕተ ክባዊ
ቅርጺ ካርቦንን ሃይድሮጅንን ዝቖመ’ዩ።
ኣብ ዝበዝሑ ሽፋን (membranes) ናይ
ዋህዮታት ዝርከብ ኮሌስትሮል፡ ኣብቶም
ብፕላዝማ ዝፍለጡ ማያዊ ክፍሊ ደም
ብልዑል መጠን ይርከብ። ብገምጋም ካብ
120-150 ግራም ዝበጽሕ ኮሌስትሮል
ኣብ ኣካላት ወዲ-ሰብ ይርከብ። ህላወ
ኮሌስትሮል ኣብ ኣካላት ወዲ-ሰብ ኣዝዩ
ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ። ገለ ካብ ኣገደስቲ
ጥቕምታት ኮሌስትሮል፡* ንስራሕን ምንቅስቓስን ፕላዝማ ኣገዳሲ
ዝዀነ ኮሌስትሮል፡ ንላሕኲ ደቀቕቲ
ሞለክዩላትን ፈሰስቲ ማያዊ ባእታታትን
ይቈጻጸር። ብዘይካ’ዚ ኮሌስትሮል ኣብ
ምትሕልላፍ ኣዮንስ (ኤለክትሮናት
ብምጉዳል ወይ ብምውሳኽ ዝቐውም
ኤለክትሪካዊ ምልኣት ዝሓዘ ንጥረ) እውን
ንምቊጽጻር ይሕግዝ።
* ንጸላም ከብዲ ጨዋም ዝዀነ ጥረ-ነገር
(bile salt) ንምፍራይ ዝሕግዝ ኮሌስትሮል
ብተወሳኺ ቪታሚን ዲ ኣብ ኣካልና
ንምፍራይ’ውን ኣስተዋጽኦ ይገብር’ዩ።
ኮሌስትሮል፡ ብብዝሒ ስብሒ ኣብ
ዘለዎም ጥረ-ነገራት ከም ስጋ፡ እንቋቚሖ፡
ዓሳታትን ካልኦት ናይ ባሕሪ መግብታትን
ዝኣመሰሉ ስብሒ ዘመንጭዉ ዓይነታት
ይርከብ። ኣብ ማይ ዘይሓቅቕ ክፋል
ስብሒ ኮሌስትሮል ካብቶም ዘይሓቐቕቲ
(insoluble) ኰይኑ፡ ብሓገዝ’ቶም ኣብ
ፕላዝማ ዝርከቡ ‘ሊፖፕሮቲን’ ተሓጊዙ
ምስ ደም ብምሕዋስ ይሓቅቕ።

ካብ 7ይ ገጽ ዝቐጸለ

ቅናታዊ
ጽርግያ ...
መርሓኖ ዘሎ ቦታ እውን፡ ብግዜያውነት ስለ
እተታሕዘ ቀዋምነት የብሉን። ከም ቀዋሚ
ተባሂሉ ብመንግስቲ ሕጂ ተታሒዙ ዘሎ፡
እዚ ኣብዚ ግዜ ዝስራሕ ዘሎ ማለት ካብቲ
ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ መዋፈሪ ንሸነኽ
ደቡባዊ ምብራቕ ዘሎ እዩ።
“እዚ ቦታ ብስፍሓቱ ነተን ዓበይቲ
ማካይን ጥራይ ዘይኰነ፡ ንኻልእ ኣብ
ግምት ዘእተወ ስራሕ እዩ። እዚ ሰፊሕ ቦታ
ንዅሉ እቲ ንሕና እንርእዮ ዘለና መዐሸጊ
ወይ ከኣ መቖሚ ናይተን ማካይን ተባሂሉ
ጥራይ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ንመንግስቲ
ግን፡ ክንዮኡ ዝኸይድ ካልእ መደባትን
ዕላማታትን ኣለዎ። እዚ ንሕና ሒዝናዮ
ዘለና ሓደ ጫፍ ናይቲ ስራሕ ጥራይ እዩ።
ስለዚ እዚ ሜዳ እዚ፡ ነተን ማካይን ሓደ
ካብ ምጭንናቕ፡ ግጭትን ካልእ ተኣፋፊ
ዘየድሊ ጕዳያትን ሓራ ምእንቲ ክዀና
ተጸሪጉለን ኣሎ። እዚ እቲ ግዝያዊ እዩ።
ምስኡ ዝኸይድ ካልእ ጨናፍራት ኣለዉ።
እቶም ካልኦት ጨናፍራት ብሕጂ ዝጅመሩ
እምበር፡ ሕጂ ዝስርሑ ኣይኰኑን። እዚ
ስራሕ እዚ፡ ዋላ’ኳ ብፕሮጀክት ክልተ ናይ
ዓዲ ሃሎ ማሽነሪታት እተሰርሐ እንተዀነ፡
ኣበርክቶ ናይቶም ኣብኡ እተሳተፉ ሲቪል
ብቐሊል ዝግለጽ ኣይኰነን። ማካይኖም
ሒዞም ብጕልበቶምን ብንዋቶምን
ዘበርከትዎ ቀሊል ኣይኰነን። ኣብ ነፍሲ
ወከፍ መዓልቲ በብታራ ዓሰርተ ማካይን
እናመጻ ኣብ ምስራሕ ናይ እዚ ሜዳ
ወይ ጐልጐል እዚ እጃሞም ኣበርኪቶም
እዮም። በዚ ኣጋጣሚ ከየመስገንክዎም
ክሓልፍ ኣይደልን።”

ኣብ ኣካላት ወዲሰብ ኣዝዮም ኣገደስቲ
ጥቕምታት ዝህብ
ኮሌስትሮል፡ ልዕሊ
ዓቐን ምስ ዝኽዘን
ግና፡ ኣዝዩ ጐዳኢ
ሳዕቤን የኸትል’ዩ።
ዝዓበየ
ሳዕቤን
ብዝሒ ኮሌስትሮል
ኣብ ሽፋናት ልቢ
ንዝርከቡ መትረባት
ብምዕጻው ዝኽሰት
ሕማም ወቕዒ ልቢ
እዩ። ዝረግኡ ወይ’ውን ብነጠብጣብ
ዝለሓዅ ኮሌስትሮል ንመተሓላለፊ
ዙረት ደም ኣብ ዘገልግሉ ክፋል ልቢ
ኣርተሪታት ቦታ ይዓጽው። እዚ ምዕጻው
ድማ፡ ድኽመት ልቢ የስዕብ።
ነዚ ዝተገልጸ ሳዕቤን ንምክልኻል

ንትኹል
1. መደቀሲ
3. ቃል ምእታው
3. ጸሓይ ንግሆ ትበርቕ፡
ምሸት ድማ _____
5. ምጽፍጻፍ፡ ምስራዕ
6. ክልተ ክልተ
7. ባህሊ፡ ወግዒ
8. ፍዮሪ
9. ጣይታ ቅድሚ ምስንካቱ ዝኣትዎ
10. ብሂል፡ ዛንታ፡ ታሪኽ
12. ንሳ ትጽበ፡ ንሱ _____
16. ከላሽን
17. ቈልዓ ዝሸነሉ፡ ቀልቀል ዝወጸሉ
19. ብሞዶሻ እንሃርሞ
22. ፍጥነት፡ ቅልጣፈ
24. ኣብ ጎቦ እንሰርሖ መከላኸሊ
ፍግረ መሬት
26. ካብ ውሽጢ ንደገ ከደ
27. ንሱ ዓመመ፡ ንሳ ____
29. ጻሕገረ፡ ሓንጠጠ፡ ፈሓቘ
30. ኣጥረየ፡ ንብረት ገበረ
31. ማሕማሕ፡ ብልጭ ብልጭ
33. ትንዕ
34. እህታ፡ ክፋእ ምምናይ
35. ትሃርም፡ ትቐጽዕ
37. መብልሒ
41. ደኸመ፡ ደንዘዘ
44. እውን፡ ከኣ
46. ህድእ
47. ለውጢ፡ ፋይዳ
50. ገዚፍ፡ ክንዲ ገለ

ዝውሰድ ዝተፈላለየ ኣገባባት ዘድሊ ኮይኑ፡
ግቡእን ስሩዕን ዝዀነ ምክትታል ኣመጋግባ
ምትግባር ቀንዲ ኣገባብ ንምክልኻል
ጠንቂ ኮሌስትሮል ዝዀነ ወቕዒ ልቢ
እዩ። ብተወሳኺ፡ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ምዝውታር’ውን ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ።

ንጋድም
1.ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ
4. ተምሳል፡ ኣብነት
8. ኣብ ጎቦታት ወይነ ደጋ ዝበቊል
ንድርቋ ዝመስል ሳዕሪ
11. ምዕባይ ሳልሳይ
13. ሓላዊ ልዳት ኣብ ሜዳ ዝሕልዎ
14. ተንቀሳቓሲ ኣየር
15. ትቖጽር፡ ትፈቅድ
17. ኣቦ ብኸተመኛ
18. ክልተ መዓልቲ ናይ ሰሙን
ኣላጊብና እንጽውዐን
20. ኤርትራ ኣብ ሹድሽተ
ዝተመቓቐለትሉ
21. መብርሂ ምሃብ
23. መንበሪ፡ ቤት
25. ተደሃየ
28. ነባርነት
32. ብዘይ ሰብ ተረፈ
34. ተሰካም ሓላፍነት፡ ቀያሲ ኩሉ
36. ርቛሕ፡ ዘርዝር
38. ንዚንጎ ምስ ጣውላ እነላግበሉ
39. ፋሕ ብትን ዝበለት ‘ጸገነ’
40. ተሰካሚ መንደቕ
42. ኣብርሀ፡ ሓበሬታ ሃበ
43. ጠምት፡ ኣቋምት
45. ወጥጥ
46. መመቀሪ፡ መሰማምዒ
47. መራብሒ ከብቲ
48. ናይ ጣልያን ዝነበረ ገንዘብ
49. ጥር፡ ዝል
50. እልል በለ
51. ማዕጾ፡ መእተዊ፡ ኣፍደገ
52. ሓሙሸይቲ መዓልቲ
53. ምስክር፡ ቅብሊት

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

ኤርትራ

ምሉእብርሃን ሃብተገብሪኤል
ስእሊ - ኣብርሃም በየነ
ካልኣይን መወዳእታን ክፋል
ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ ንዕላማ ቅናታዊ ጽርግያ ከተማ ኣስመራን
ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ሕቶታትን ኣልዒልና
ነይርና። ሎሚ ካልኣይን ናይ መወዳእታን
ክፋሉ ከነቕርቦ ኢና።

ካፕቴን መስፍን ሃይለ

ኢንጅነር ስዩም ተኽለ

ካፕተይን መስፍን ሃይለ ኣወሃሃዲ
ፕሮጀክት ጽርግያ ቤት ገርግሽ - በለዛ
እዩ። ንሱ፡ “ብኣጠቓላሊ ኣብዚ ዝነበረ
ኣበርክቶ ናይዚ ሰራዊት ክርአ እንከሎ፡
ቀሊል ኣይነበረን። እዚ ጽርግያ ኣብ
ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ እዩ እቲ
ዝበዝሐ ክፋሉ ተዓሚሙ። ንውሓቱ
ካብ ቤት ገርግሽ ክሳብ እምባደርሆ 12.5
ኪሎ ሜተር እዩ። ስፍሓቱ 20 ሜተር
እዩ። ነዚ ኣብ ምስላጥ ዝነበረ እጃምን
ምውህሃድን ሰራዊት ከምኡ’ውን ማሽነሪ
ቀሊል ኣይነበረን። ኣዝዩ ንጡፍ ስራሕ እዩ
ተሰላሲሉ። ኣብዚ ዝሳተፍ ዝነበረ ሰብ ልዑል ተወፋይነት፡ ትግሃት፡ ንጥፈት፡ ጻዕሪ፡
ድሌት፡ … እዩ ኣንጸባሪቑ። ምስራሕ
ጽርግያ ብዙሕ እዩ ዋጢጡ። ብዙሕ
ጻዕሪ፡ ተጻዋርነትን ሞያን ይሓትት። ነዚ
ዝበዳህናሉ ምስጢር፡ በመሰረቱ እቲ
ሃገራዊ ግቡእካ ንምፍጻም ድልዊ ምዃን
እዩ። መንእሰይ ነዚ ሓላፍነት ብግቡእ
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ስለ ዝተገንዘቦ፡ እቲ ዝጸንሐ ናይ ቀደም
ሰረት እውን እናተዀስኮሰን እናተዀልዐን
ይመጽእ ስለ ዘሎ፡ ብመንገዲ ጽፉፍ
ምውርራስ እዚ ሓድሽ ወለዶ ነቲ ዝጸንሐ
ዘዅርዕ ክብሪ ምሉእ ብምሉእ ተላቢስዎ
እዩ።
“እዚ ዳሕረዋይ ወለዶ ብኣእምሮ፡
ብኣካል ኮታስ ብዅለንተናኡ ኣዝዩ ብቑዕ
እዩ። ብመረዳእታን ብኣፍልጦን እውን
ማዕረ ማዕረ እቲ ክኸዶ ዝግብኦ ነቲ
ስራሕ እናተረድአ፡ ነቲ ስራሕ ኣብ ሓጺር
እዋን እዩ መሊኽዎ። ነቲ ክስራሕ ይከኣል
እዩ ኢልካ ንኽትግምቶ ጥራይ ዘጸግመካ፡
ብዝሓየለ መንገዲ ኣብ ምዕማሙ፡ እዚ
ንኡስ ወለዶ ንኡድ እዩ። ግዜኡ ዝሓለወ
ምውርራስ ናይ ክብርታት፡ ተበጃውነት፡
ሃገራውነት፡ ብዅለንትንኡ ኣብ ምልማዕን
ምህናጽን እዛ ሃገር እምብዛ ሓጋዚ ኰይኑ
ኣሎ።” ክብል ኣብሪሁ።
ውህደት እቲ ዓያዪ ጕልበትን ማሽነርን
ኣዝዩ ልዑል ከም ዝነበረ እውን ከይገለጸ
ኣይሓለፈን። “እዚ ፕሮጀክት ልዑል
ውዳበ፡ ውህደትን ምምልላእን ዝነበሮ እዩ።
ብመሰረቱ እዚ ምምልላእ፡ ምውህሃድን
ውዳበን ዝፈጠሮ እዩ ኸኣ፡ እቲ ቅልጣፈን
ኣድማዕነትን ብግብሪ ዝተረጋገጸ ወይ
ተጨባጢ ክኸውን ዝኸኣለ። እቶም
ኣብዚ ማሽነሪታት ሒዞም እተሳተፉ
ኦፕሬተራት፡ ነቲ ዓያዪ ጕልበት ደፋእቲ
ወይ ሓገዝቲ ነይሮም። እቲ ዓያዪ ጕልበት
እውን፡ ነቶም ሰብ ማሽነርታት ደረኽቲ
ነይሮም። ብሓፈሻ እቲ ሓደ ካብቲ ካልእ
ነጺልካ ክትርእዮ ዝከኣል ኣይኰነን። እዚ
ናይ ክልቲኦም ውህደት፡ ነቲ ኣቐዲምና
ዝጠቐስናዮ ኣሳልጦ ናይዚ ስራሕ
ብዝሓየለ መንገዲ ኣቀላጢፍዎን ዝያዳ
ኣድማዕነቱ ብተግባር ከም ዝጐልሕን ከም
ዝረጋገጽን ገይርዎ። እዚ ቅናታዊ ጽርግያ
ኸኣ፡ ነቲ ብሕጂ እነመዝግቦ ምዕባለ፡ ከም
መትኒ ኮይኑ ከገልግል እዩ።” እምንቶኡ
ይገልጽ ካፕተይን መስፍን ሃይለ።
ነቲ ጽርግያ ኮሊልና ከም እተዓዘብናዮ፡
ገለ ድንድላት ናይቲ ጽርግያ ንማካይን
መሳገሪ ጥራይ ዘይኰኑ፡ እንኮላይ ዲጋ
ኣብ ምህናጽ እዮም ዘገልግሉ ዘለዉ።
ኣወሃሃዲ ቅናታዊ ጽርግያ ከተማ ኣስመራ
ኮሎኔል ብርሃነ ኤልያስ፡ “እቲ ኣሰራርሓ
ድንድላት ንዅሉ ኣብ ግምት ዘእተወ
እዩ። እንተ ተኻኢሉ ጽርግያ ምስራሕካ
ዘይተርፈካ፡ ንእግረ መንገድኻ ዲጋ እንተ
ሰራሕካ ጽቡቕ እዩ። ኵሉ ብፕሮጀክት
ዓዲ ሃሎ ተሰንዩ ዝሰላሰል ዘሎ ርኢኹሞ
እንተ ዄንኩም፡ ማይ ዘየዕቝር ዳርጋ
የለን። ቀዳማይ ነገር ኣብቲ ከባቢ ዝነብር
ህዝቢ፡ ማይ ካብኡ ክረክብ ይኽእል።
ካልኣይ ነገር ነቲ ቦታታት እውን፡ ይቕይር
እዩ። ስለዚ ኣብ ምስራሕ ጽርግያ ኣዝዩ
ሃጓፍ ቦታ እንተ ረኺብካ፡ ኣብ ክንዲ ከም
መተሓላለፊ ሻምብቆ ጥራይ ትጥቀመሉ፡
ማይከ ስለምንታይ ዘይሕዝ? በዚ ሓሳብ
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ቅናታዊ ጽርግያ ከተማ ኣስመራ
እዚ ተበጊሱ እዩ፡ እቲ ኣብ ከባቢ በለዛ
ዝረኣኹሞ ድንድል ተሰሪሑ ዘሎ።”
ብምባል የብርህ።
እቲ ጽርግያ ካብ ርሑቕ ቦታ ምሩጽ
ሓመድ እናመጽአ እዩ ተመሊኡ። ነዝን
ካልእን ንምብዳህ ዝተሰግረ ሃልኪ እንታይ
ይመስል? “ነዚ ንኽትሰርሕ ብመዐቀኒ ግዜ
ብዓመታት ኢኻ ትሓስብ። የግዳስ ነቲ
ስራሕ እንተ ኣራቢሕካዮ - ኣሃዱ፡ ውልቀ
ሰብ፡ ሞያዊ፡ ጉልበታዊ ዓቕሚ፡ … ኵሉ
እንተ ተራቢሑ፡ ንግዜ የሕጽሮ እዩ። ግደ
ሓቂ እዚ ስራሕ ምሒር ከቢድ ነይሩ።
ኣራቢሕና ኢና ኣሕጺርናዮ። እንታይ
እዩ እቲ ምርባሕ? ንኣብነት ሓንቲ ማኪና
ንመዓልቲ እንድሕር ንዓሰርተ ኪሎ ሜተር
እናተጓዕዘት 20 ቢጃጆ በቲ ንቡር እንተ
ተመላልስ ኰይና፡ በቲ ዘይንቡር እንብሎ
ዘለና፡ ናብ 30 ወይ 40 ቢጃጆ እንድሕር
ቀይርካዮ፡ ተደማሚሩ ካብ ማካይን ናብ
ማሽነሪ ከምኡ’ውን፡ ክሳተፍ ዝግብኦ
ጕልበት ናይ ሰብ ሓዋዊስካ፡ በዚ እዩ እቲ
ግዜ ሓጺሩ። ባዕልኹም ርኢኾሞ ኢኹም
ካብ መሬት 10 – 15 ሜትሮ ሓመድ
ከተበርኽ፡ እሞ ኸኣ ካብ ርሑቕ ቦታ
ኣምጺእካ ነዚ ክትመልእ ቀሊል ኣይኰነን።
ኣብ እዚ እውን ሓንቲ ብጃጆ ናይ ሓንቲ
ማኪና እንድሕር ሰለስተ ሜትር ብሰለስተ
ሜትር ትሽፍን ኰይና፡ እቲ ብራኸ ካብ
10 – 15 ሰንቲ ሜትር ኣይሓልፍን
እዩ። ብኸምዚ ኣብ ሓደ ክሳድ ናይ
ሓደ ቦታ ጥራይ ዓመት ክትገብር
ትኽእል ኢኻ። ኰይኑ ግን፡ እንድሕር
ብዅሉ መዐቀኒ ኣብ ማሽን፡ ኣብ ሰብ፡
… ኮታስ ኣብ ኵሉ እንተ ኣራቢሕካዮ፡
ነቲ ግዜ ከተሕጽሮ ትኽእል ኢኻ።
ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መንግስቲ እምበኣር፡
ንዝርካቡ ዓቕምና ኣራቢሕና ጥራይ ኢና
ነቲ ግዜ ከነሕጽሮ እንኽእል ዝብል እዩ።
ኣራቢሕና ጥራይ ኢና፡ ንጽፈትና ክንሕሉ
እንኽእል። እዚ ንሕና ዝመሃዝናዮ
ዘይኰነ፡ ሒዝናዮ ዝመጻእና ክብሪታት
እዩ። ክንዋጋእ እንከለና፡ ተራቢሕና ኢና
ተዋጊእና፡ ክንሰርሕ እንተ ዄንና እውን፡
ተራቢሕና ጥራይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና።”
ይብል ኮሎኔል ብርሃነ።
እዚ ቅናታዊ ጽርግያ ቅድሚ
ብቕጥራን ምሉእ ብምሉእ ምልባጡ፡
ንኣሽቱን ዓበይትን ማካይን ይሓልፋሉ
ኣለዋ። እዚ ነቲ ጽርግያ ከይሃስዮ ስክፍታ
ዘለዎም ሰባት ኣለዉ። “ክልተ ነገር ኢኻ
ትሓስብ።” ይብል እቲ ኮሎኔል። “እተን
ማካይን እናበላሸውኦ እንከለዋ፡ ብድሕሪኡ
እውን እናጸገንካ ቅጥራን ክትልብጥ እቲ
ሓደ ምርጫ እዩ። እቲ ካልእ ምርጫ ኸኣ፡
ኣብቲ መስመር ጓል መንገዲ ገይርካ፡ ነቲ
ቦታ እቲ ውሑስ ገይርካ፡ ካልእ መንገዲ
ክትሰርሕ እዩ። ምብልሻው ናይዚ ኣብ
ማእከል ሹቕ ዝርከብ ጽርግያ ስለ ዘጋጠመ፡
ንሱ ኸኣ ክጽገን ኣለዎ ስለ እተባህለ፡ ኣብ

ምጽጋን ኣትዩ። ኣብኡ ብርቱዕ ምጭንናቕ
ናይ ትራፊክ ስለ ዝተፈጠረ፡ ግድነት እዚ
ቅናታዊ ጽርግያ ብማካይን ክርገጽ ኣለዎ።
ዋላ’ኳ ንዓዲ ኣቤቶ ዘእቱ ጓል መንገዲ
ሰሪሕና እንተ ዀንና፡ ነዘን ዓበይቲ ናይ
ጽዕነት ማካይን ክጻወረን ኣይከኣለን። እቲ
ጽርግያ ጽብብ ዝበለ እዩ። ክንዲ ዝዀነ
በዚ ኣካል ቅናታዊ ጽርግያ ይመላለሳ
ኣለዋ። ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ግን በታ
ካብ ዓዲ ኣቤቶ ቈሪጻ ትመጽእ ዘላ ጓል
መንገዲ እየን ክመላለሳ።”
ሓደ ካብ መሻርኽቲ ኣብ
ምህናጽ ቅናታዊ ጽርግያ ኣስመራ
ኰይኑ ዝነጥፍ ዘሎ፡ ትካል ኣስቤኮ
እዩ። ብዛዕባ ኣብዚ ስራሕ ዘለዎም
ኣበርክቶ ንኸብርሃልና፡ ንሓላፊ ኦፕረሽን
ትካል ኣስቤኮ፡ ኢንጅነር ስዮም ተኽለ
ተወኪስናዮ ነይርና። ንሱ፡ “ትካል ኣስቤኮ
ኣብዚ ናይ ሪንግ ሮድ ጽርግያ ሒዝዎ
ዘሎ ዕማም፡ ነቲ ብፕሮጀክትታት ዓዲ ሃሎ
ተወዲኡ ዘሎ ናይ ሳብ በይዝ፡ ኮረክሽን
ወይ ምስትኽኻል ንገብር ኣለና። እቲ ናይ
ሳብ በይዝ ምስትኽኻል ድሮ ተጀሚሩ
ኣሎ። እቲ ናይ በይዝ ኮርስ እውን ክሳብ
900 ሜትሮ ዝኸውን ተወዲኡ ኣሎ።
ናይ ኣስፋልት ኸኣ፡ ኣስታት 440 ሜትሮ
በጺሕና ኣለና። እዚ ጽርግያ ጐድኑ 20
ሜትሮ እዩ። እቲ ድርዒ ናይ ኣስፋልት
ኣብ ክልተ ደረጃታት ዝተፈላለየ እዩ።
እቲ ሓደ ባይንደር ኮርስ ዝተባህለ፡ ክሳብ
6 ሰንቲ ሜተር ዝተደግደገ ማለት እዩ።
ብድሕሪኡ ኸኣ፡ ንሱ ምስ ተረግጸ ታግኮት
ገይርና ግሪን ኮርስ ከኣ 4 ሰንቲ ሜተር
ኣለዎ። ብጠቕላላ እቲ ኣስፋልት ናይቲ
ጽርግያ 10 ሰንቲ ሜተር ርጕዲ ኣለዎ
ማለት እዩ። እዚ ኸኣ ነተን ኣብ ሃገርና
ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ማካይን ምስ ጽዕነተን
ብጽቡቕ ተጻዊሩ ምእንቲ ከመላልሰን፡
ንነዊሕ ዓመታት ክጸንሕ ተባሂሉ ዲዛይን
ተገይሩ፡ ብላባራቶሪ ዝተሰርሐ ስራሕ
እዩ።
“ቅጥራን ክትሰርሕ እንከለኻ፡
ኵሉ ነገር ምስ ተወድአ ኢኻ እትገብሮ።
እቲ ዝዓበየ ስራሕ ኣብቲ በይዝ ኮርስ ዘሎ
ምስትኽኻል እዩ። ቅጥራን ንኽትሰርሕ
እቲ ማተርያል ምሉእ እንተ ሃልዩካ ኰይኑ፡
እታ ኣስፋልት ፕላንት ናትካ እንድሕር
ጽቡቕ ትሰርሕ ሃልያ፡ ቅጥራን ንምስራሕ
ብዙሕ ዘደንጕ ኣይኰነን። ቀልጢፍካ
ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቐንዲ
ዝኸፍአ፡ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ
ምስትኽኻል ናይቲ በይዝ ኮርስ እዩ።”
ዝብል መብርሂ ሂቡና።
ዓቕሚ ኣባላቶም ኣብቲ ስራሕ
ከመይ ከም ዝመስል እውን ተወኪስናዮ
ነይርና። “ኣብዚ ናይ ቅጥራን ምስራሕ
ጥራይ ክሳብ 32 ሰባት ኣዋፊርና ኣለና።
ኣብ ማሽነሪታት እንተ መጺእና ሓንቲ
ግሬደር 16M ኣላትና። ነቲ ኣስፋልት
እትሰርሕ፡ ፌቨር ከኣ ኣላትና። እቲ
ኣስፋልት ምስ ተሰርሐ ዝድግድጋ
በብዓይነትን ሩሎ እውን ኣለዋና። ከም
መበገሲ ናይዚ ስራሕ፡ እኵል ዓቕሚ ሰብን
ማሽነሪታትን ኣለውና ኢና እንብል።”
ይብል እቲ መሃንድስ።
ንርዱእ ምኽንያት ነዚ
ቅናታዊ ጽርግያ ዓበይቲ ናይ ጽርግያ
ማካይን ክረግጽኦ እዩ ትጽቢት ዝግበር።
እሞኸ ብዓይኒ ሞያውያን ናይቲ ዓውዲ
ተጻዋርነት ናይዚ ጽርግያ ክሳብ ክንደይ
እዩ?
“ተጻዋርነት ናይዚ ጽርግያ
ዘሰክፍ ኣይኰነን።” ብምሉእ ርእሰ
ተኣማንነት የረጋግጽ መሃንድስ ስዩም
ተኽለ። “ምኽንያቱ፡ 10 ሰንቲ ሜተር

ኮሎኔል ብርሃነ ኤልያስ

ድርዒ ዘለዎ ጽርግያ እዩ። ባይንደር ኮርስን
ዊሪንግ ኮርስን ዝሓዘ ስለ ዝዀነ፡ ዋላ ሓንቲ
ዘሰክፍ የብሉን። ዝመጽአ ክብደት እንተ
መጽአ፡ ብዘይ ጸገም ክጻወሮ ይኽእል
እዩ።”
ኣብቲ ስራሕ ዋላ ሓንቲ ብድሆ
ከም ዘየጋጠሞም እዩ እቲ ሓላፊ ኦፕረሽን
ትካል ኣስቤኮ ዝገልጽ። ናይዚ ምኽንያት
ከኣ፡ እቲ ዝበዝሐ ስራሕ ብፕሮጀክትታት
ዓዲ ሃሎ ተወዲኡ ሰለ ዝጸንሖም ከም
ዝዀነ ይምስክር።
እቲ ኣብ ፈለማ ኣብ ወረቐት
ዘስፈርዎ ንድፊ፡ ኣብ ባይታ ከተግብርዎ
ምስ መጽኡ እንታይ ለውጢ ከም
ዝጸንሖም እውን ሓቲትናዮ ነይርና።
“ኣብኡ ናይ ቅሩብ ሰንቲ ሜተራት ሽፍት
ይገብርረካ እዩ እቲ ጽርግያ። ንዕኡ ኸኣ፡
ነቲ ተሰሪሑ ዘሎ ጽርግያ ርኢኻ፡ ብእኡ
ስለ እንኸይድ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከይድና
ነቲ ዘሎ ኦፍ-ሰት ኣዐሪኻ መጺእካ ኸኣ
ትሰርሕ። ብዙሕ ዘጸግም ኣይኰነን።”
ይብል እቲ መሃንድስ።
“እቲ ጽርግያ ነባሪ ንክኸውን፡
ኵሉ ግዜ ጥንቃቐ ክግበር የድሊ።” ይላቦ
ሓላፊ ኦፕረሽን ትካል ኣስቤኮ። “ምኽንያቱ
ናይ ከበድቲ ጽዕነት ማካይን ክሓልፋሉ
ስለ ዝዀና። እተን ማካይን ኣብዚ ጽርግያ
ጠጠው ኢለን ናፋታ ወይ ካልእ ነዳዲ
ዘንጥባ እንተዀይነን፡ ነቲ ጽርግያ ጐዳኢ
ስለ ዝዀነ፡ ካብ ከምኡ ዓይነት እቶም
መራሕተን ጥንቃቐ ክገብሩ ይግባእ።
ኣብ ርእሲ እዚ፡ እዚ ጽርግያ ዓመታዊ
ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሓሙሽተ ዓመት ጽገና
እንተ ተገይርሉ፡ ድልዳለኡ ዓቂቡ ንነዊሕ
ዓመታት ከገልግል ይኽእል እዩ።”
ነቲ ብመስመር ጽርግያ ቤት
ገርግሽ - በለዛ ተጀሚሩ ዘሎ፡ ቅናታዊ
ጽርግያ ከተማ ኣስመራ ትዕዝብትና ምስ
ወዳእና፡ ብቐጥታ ናብ መርሓኖ ገጽና
ኢና ኣምሪሕና። ኣብ ሓደ ሰፊሕ ሰጥ
ዝበለ ሜዳ ኵዕሶ እግሪ ዝመስል ምስ
በጻሕና፡ ናይ ስራሕ ማካይንና ተሰርዐን
ደው ኢለን። ነተን ኣብ ምድልዳል እቲ
ቦታ ብንጥፈት ዝሰርሓ ዘለዋ ማሽነሪታት፡
እናተዘዋወርና ተዓዚብናየን።
ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ኣብቲ
ቦታ ዝስራሕ ዘሎ መዋፈሪ ማካይን ወይ
ተርሚናል መብርሂ ንኽህበና፡ ንኮሎኔል
ብርሃነ ኤልያስ ተወኪስናዮ። “ቅናታዊ
ጽርግያ ክትሰርሕ ክትሓስብ እንከለካ፡
ማዕረ ማዕሪኡ ንዕኡ ዝምጥን ተርሚናል
ክትሃንጽ ከም ዘለካ ዘማትእ ኣይኰነን።”
ኢልና ናብቲ ሰጥ ዝበለ ሜዳ ብኢዱ
እናመልከተ። “እተን ማካይን በዚ ቅናታዊ
ጽርግያ ክንቀሳቐሳ እንከለዋ፡ መዋፈሪ ወይ
ተርሚናል የድልየን እዩ። እዚ ተርሚናል
እዚ፡ ኣቐዲሙ ኣብ ውሽጢ ከተማ
ኣስመራ እዩ ነይሩ። ጸኒሑ ናብዚ ሕጂ
ዘለናዮ መርሓኖ ግዒዙ ኣሎ። እዚ ኣብ

ናብ ገጽ 6 ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 29 ዓመት ቁ.8

ሱሌማን ኣሕመድ

ቀጸላታት በረድ ግሪንላንድ ብዝተዓጻጸፈ ይመክኽ
በረድ ግሪንላድ ክሳብ ክንደይ ዓቐን
እዩ መኺኹ?

ቀጸላታት በረድ ግሪንላንድ፡ ኣብዚ
ዓመት’ዚ ብዝለዓለ ክብረ-ወሰን ይመኩ
ምህላዎም ተመራመርቲ ኣጠንቂቖም።
እዚ ብሰንኪ ምውሳኽ ሙቐት ናይ
ዓለምና ይመክኽ ከም ዘሎ ዝንገረሉ
ዘሎ ጽፍሓዊ በረድ ግሪንላንድ፡ ንማያዊ
ጽፍሒ ዓለምና ብልዕሊ ሓደ ሚሊ ሜተር
ከበርኾ ክኢሉ ከም ዘሎ በቲ ዘካየዱዎ
መጽናዕቲ ኣረጋጊጾም። ምምካኽ ናይቲ
በረድ ብልዑል ናህሪ ይቕጽል ከም ዘሎ
ዘመልከቱ እቶም ተመራመርቲ፡ ብኸምዚ
እንተቐጺሉ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ
ከተማታት ዓለምና ኣብ ሓደጋ ክወድቃ
ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ።
“ኣብ 2004፡ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ
ግሪንላድ ዝተዓዘብኩዎ ሓደ ግጉው
በረድ (glacier)፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ብ100
ሜትሮ ርጕዲ ረቒቑ ጸኒሑኒ” ዝበለ ሓደ
ካብቶም ተመራመርቲ፡ እቲ ምምካኽ
ገና ይቕጽል ስለ ዘሎ ንዓለምና ኣስጋኢ
ኩነታት ክፈጥረላ ከም ዝኽእል ገሊጹ።

ስለምንታይ ናይ ግሪንላንድ ኣገዲሱ?
ጽፍሓዊ ቀጸላ በረድ ግሪንላንድ ካብ 2
ክሳብ 3 ኪሎ ሜትር ርጕዲ ዘለዎ ኮይኑ
ክንዲ ሸውዓተ ዕጽፊ ስፍሓት ናይ ዓባይ

ብሪጣንያ እዩ ዝሽፍን። በዚ ድማ’ዩ ምምካኽ
በረድ ግሪንላንድ ቆላሕታ ዘድልዮ ኣገዳሲ
ጉዳይ ዝገብሮ። ኩሉ በረዳዊ ቀጻላ ናይ
ግሪንላንድ ምስ ዝመክኽ ጽፍሓዊ ማያት
ዓለምና ብ7 ሜትሮ ክውስኽ ከም ዝኽእል
እዮም መጽናዕትታት ዘመልክቱ።
ምሉእ ብምሉእ ምምካኽ ናይዚ ረጒድ
ቀጸላ በረድ ግሪንላንድ ክንደይ ኣሽሓት
ዓመት ክወስደሉ ከም ዝኽእል ብሳይንሳዊ
ምርምራት ንምምልካቱ ኣዝዩ ኣሸጋሪ’ኳ
እንተኾነ፡ ምምካኽ ናይ ንእሽቶ ቀጸላ
ናይቲ በረድ’ውን ትኹን ኣብ ገማግም
ባሕሪ ኣብ ዝነብሩ ህዝብታት ዓለምና
ዝህልዎ ጽልዋ ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑ እዮም
ክኢላታት ዝገልጹ።
ባንግላድሽ፡
ፍሎሪዳ
(ኣመሪካ)
ከምኡ’ውን ምብራቓዊ ሸነኽ ብሪጣንያ
ገለ ካብተን ብዙሓት ብቐሊሉ ንምምካኽ
ናይቲ በረድ ዝቃልዓ ሃገራት ምዃነን እዩ
ዝንገር።
በረዳዊ ቀጸላ ግሪንላንድ ካብ ሰሜናዊ
ሸነኽ ላዕለዋይ ኣትላንቲክ ክሳብ ኣርክቲክ
ይዝርጋሕ። ምምካኽ ናይዚ በረድ
ድማ ኣብ ዓለም ከቢድ ዕልቕልቕ እዩ
ዝፈጥር።

ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብዝተኻየደ
መጽናዕቲ፡ ኣማኢት ቢልዮን ቶን ዝምዘን
ቀጸላ በረድ ግሪንላንድ ክመክኽ ተራእዩ
እዩ። ኣብ ጽፍሒ ባሕሪ 362 ቢልዮን
ቶን በረድ ምስ ዝመክኽ፡ ጽፍሒ
ናይ ውቅያኖሳት ብሓደ ሚሊ ሜትር
ክብርኽ ከም ዝኽእል እዩ መጽናዕትታት
ዘመልክቱ።
እዚ ዓቐን ምውሳኽ ብዙሕ ትርጉም
ዘለዎ ኮይኑ ኣይስመዓናን ይኸውን። ኣብ
2012 ግሪንላንድ 450 ቢልዮን ቶን በረድ
ክመክኽ እንከሎ፡ ሎሚ ዓመት ድማ ክብረወሰን ብዝሓዘ ብዕጽፊ ከም ዝመኸኸ እዩ
እቲ መጽናዕቲ ዘመልክት። በዚ ኣብ ቀጸላ
ማያት ዓለምና ናይ ልዕሊ 2 ሚሊ ሜትር
ምውሳኽ ክርአ ክኢሉ ኣሎ።

ኣብ ልዕሊ’ቲ በረድ እንታይ እዩ
ዘጋጥም?
ኣብዚ ግዜ’ዚ ቀጸላታት በረድ ግሪንላድ
ካብ ጻዕዳ ንጹር ናብ ጽልም ዝበለ ጻዕዳ ሕብሪ
ክቕየር ይጅምር ምህላዉ እዮም እቶም
ተመራመርቲ ዝገልጹ። እዚ ኣብቲ በረድ
ብንፋስ ዝመጽእ ደሮናን ኢንዱስትሪታት
ብዝተፍእኦ ትክታትን ይብከል ከም ዘሎ
ዘርኢ ምዃኑ ይሕብሩ።
ብተወሳኺ እቶም ተመራመርቲ
ብዘካይዱዎ ዘለዉ ዓሚቝ መጽናዕቲ፡
ምድባን ሕብሪ ካብ ሰበባ ባሕሪን ካልኦት
ህይወታውያንን ይውሰኾ ከም ዘሎ
ኣነጺሮም። እዚ ጠንቂ ናይቲ ብናህሪ ዝርአ
ዘሎ ምምካኽ ናይቲ በረድ ምዃኑ’ውን
የመልክቱ።
ኣብ መንጎ ሰሜናዊ ኣትላንቲክን
ኣርክቲክን እትርከብ ደሴት ግሪንላንድ
ኣስታት 56 ሽሕ ህዝብታት ከም ዝነብሩዋ
ይንገር።

ውዑይ ነገር ስለምንታይ እዩ
ዘንድደና?
ሓደ ነገር ዝውዕየና፡ ሙቐቱ ካብ
ናይ ሰብነትና ሙቐት ዝበርትዐ ምስ
ዝኸውን እዩ። ከምዚኦም ዓይነት ኣቕሓ
ምስ እንሕዞም ወይ እንትንክፎም፡
እቲ ካብኦም ዝወጽእ ሙቐት ናብ
ሰብነትና ብምእታው ፍሉይ ስምዒት
ይፈጥረልና። ብተመሳሳሊ ሓደ ነገር
ዝሑል እንብሎ፡ ሙቐቱ ካብ ናይ
ሰብነትና ዝትሕት ምስ ዝኸውን እዩ።
ንኸምዚኣቶም ዓይነት ኣቕሓ ምስ
እንትንክፎም ድማ እቲ ካብ ሰብነትና
ዝነቅል ሙቐት ናብኣቶም ይጐዓዝ’ሞ፡
ዝሑል ምዃኑ ብቐሊሉ ነስተብህለሉ።
ስለምንታይ ግና ውዑይ ነገር ምስ
ተንከፍናዮ የቃጽለና’ሞ ሻቡ ንፍንዎ?
ሰብነትና ብዋህዮታት ዝቖመ ምዃኑ
ኩሉና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። እቶም
ዋህዮታት ድማ ብሞሎኪላት ዝቖሙ
እዮም። ኣብ ንቡር ሙቐት ሰብነት፡
እቶም ሞሎኪላት ናይ ዋህዮታት ኣብ

ንቡር ምንቅስቓስ እዮም ዝርከቡ።
ካብ ሰብነትና ንላዕሊ ሙቐት ዘለዎ
ነገር ምስ እንትንክፍ ግና፡ እቲ ካብቲ
ኣቕሓ ዝተጓዕዘ ሙቐት፡ ነቶም ነቲ
ኣቕሓ ዝተንከፉ ኣብ ዝተወሰነ ክፍሊ
ሰብነትና ዝርከቡ ሞሎኪላት ዘይንቡር
ምንቅስቓስ ከም ዘካይዱን ብፍጥነት ከም
ዝንቀሳቐሱን ይገብሮም። እዚ ዘይንቡር
ፍጥነት ከኣ፡ ነቶም ዋህዮታት ከም
ዝሰባበሩን ከም ዝጉድኡን ይገብሮም።
እዚ ምስብባር ናይ ዋህዮታት’ዚ
እዩ’ምበኣር፡ ነቲ ናይ ምቅጻል ማለት
ምንዳድ ስምዒት ዝፈጥረልና።
ኣብ ዝተቓጸለ ክፍሊ ሰብነት ዝርከብ
ደም ነቲ ዝተሃስየ ዋህዮ ክጽግን
ቅልጡፍ ዑደት እዩ ዘካይድ። በዚ
ድማ ዝተቓጸለ ክፍሊ ሰብነት ቀይሕ
ሕብሪ ክሕዝ ባህርያዊ ይኸውን።
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ሳይንሳዊ መጽናዕቲ

ንዓለምና ዝቐየሩ ምህዞታት
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ዓለምና
ዝቕልቀሉ ዘለዉ ሓደስቲ ምህዞታትን
ርኽበታትን መበገሲኦም ካብ ቅድሚ
ሓያሎ ዓመታት ምዃኑ ኩላትና
ንሰማምዓሉ ሓቂ እዩ። እዞም ካብ ግዜ
ጥንቲ ኣትሒዞም ዝተራእዩ ምህዞታት፡
ሎሚ መበገሲ ሓያሎ ምህዞታት
ብምዃን ህይወትና ብዝቐለለ መንገዲ
ንኽንመርሕ ኣኽኢሎምና ይርከቡ።
እዞም ስዒቦም ተዘርዚሮም
ዝርከቡ
ርኽበታትን
ምህዞታትን ንዓለምና ዝቐየሩ
መሰረታውያን ምህዞታት
እዮም፦
=> ዕንክሊል (wheel);ኣብ 3500 ቅድሚ ልደተ
ክርስቶስ ዕንክሊል ቅድሚ
ምምሃዙ፡ ወዲ ሰብ ኣብ
መሬት ካብን ናብን ዓበይቲ
ንብረት ንምንቅስቓስ ሓያሎ
ጸገማት እዩ ዝገጥሞ ዝነበረ።
ካብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ንደሓር
ግና ገዚፍ ንብረት ብዘይ ጸገም
ክንቀሳቐስ፡ ዓበይቲ መንበሪታት ብዘይ
ጸገም ክህነጹ ስለ ዝጀመሩ፡ ጥርናፈ

ሕብረተሰብ ክተባባዕ ተራእዩ። ምህዞ
ዕንክሊል፡ ዓበይቲ ናይ መጥሓን እኽሊ
ትካላት ክድኮኑ ኣኽኢሉ እዩ። ድሒሩ
ማካይን፡ ዓበይቲ ማሽነሪታት ካልኦት
ዝተፈላለዩ ምህዞታት ንኽምዕብሉ
ዘኽኣለ መስሓቢ ገዘፍቲ ነገራት ማለት
(pulley)
እውን ሳላ

=> ብሶላ (compass);- ናይ ነዊሕ
ርሕቀት መገሻ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ
ባሕሪ ዝግበር ጕዕዞ፡ ቅድሚ ምምሃዝ
ብሶላ ብኣሻራ መሬት ወይ’ውን ከም
ከዋኽብትን ወርሕን ጸሓይን ዝኣመሰሉ
ጠፈራዊ ምልክታት ምርኩስ ብምግባር
እዩ ዝካየድ ዝነበረ። ኣብ መንጎ 9ን
11ን ክፍለ ዘመን፡ ቻይናውያን
‘ሎደስቶነ’ (lodestone) ካብ ዝተባህለ
ማግኔታዊ እምኒ፡ ብሶላ ምሂዞም።
ሎሚ ብሶላ ማለት ኮምፓስ
ንዝኾነ ጉዕዞ ብመሬት
ይኹን ብባሕሪ ኣንፈትካ
ከየጥፋእካ ንኽትጐዓዝ
ኣኽኢሉ ይርከብ።

=>
መስማር
(nail)፦ዓበይቲ ህንጻታትን

ምህዞ ዕንክሊል
ክኸውን ክኢሉ።

እዩ

ክዉን

ታወራትን ብዘይ ምህዞ
መስማር ክዉን ክኾኑ
ኣይምኸኣሉን።
መስማር
ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ እዋን
ንግስነት ሮም እዩ ተማሂዙ። ቅድሚ
ምህዞ መስማር፡ ኣባይቲ ምስራሕ
ብፍላይ ላዕለዋይ ናሕሱ ኣዝዩ ዘጸግም
ከም ዝነበረ ይንገር።

ሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ
ንምሕያል ብሽክለታ ምዝዋር
ብሽክለታ ምዝዋር ሕማም ናይ
ምጽዋር ዓቕምና ልክዕ ከም ክንዲ
ናይ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ
ዝሓየለ ከም ዝገብሮ ተመራመርቲ
ሓቢሮም።
እቶም ተመራመርቲ ነዚ ሓቂ’ዚ
ንምርግጋጽ ካብ 55 ክሳብ 79 ዕድመ
ኣብ ዝርከቡ ብቐጻሊ ብብሽክለታ
ኣብ ዝንቀሳቐሱ 125 ሰባት እዮም
ኣካይደምዎ። ነቲ ኣብዞም ሰባት’ዚኦም
ዝርከብ ዓቕሚ ፍርያት ዋህዮ ‘ቲ’ (T
cell) ንምፍታሽ መርመራ ኣካዪዶም።
እቶም ሰባት ኣካላቶም ማዕረ ወዲ 20
ዓመት መንእሰይ ሕማም ንምክልኻል
ዝሕግዝ ዋህዮ ‘ቲ’ ከማዕብል ድማ
ተዓዚቦም።
“ሙቐት ንኣእምሮና የሰልክዮ’ዩ”
ተባሂሉ
ብርቱዕ ሙቐት ኣብ ዘለወሉ
ወቕቲ ሓጋይ፡ ዝኾነ ስራሕ ክንዓዪ
ምስ ዝኸብደና፡ እቲ ጠንቂ ንሕና
ዘይኮንና እቲ ሙቐት እዩ። ኣብ

ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዝተገብረ
መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ፡ መዝሓሊ
ኣየር (air-conditioner) ኣብ ዘይብሉ
መደቀሲ ክፍሊ ዝቕመጡ 20 ሰባት፡
ኣብ ዝወሰዱዎ መርመራ፡ ብ13
ሚእታዊት ዝተሓተ ብቕዓት ከርእዩ
ክኢሎም።
እኹል ዕረፍቲ ዕድመ የንውሕ
ኣብ 1,222 ን40 ዓመታት
ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ልዕሊ ፍርቂ
ካብ ተሳተፍቲ ክብደት ሰብነቶም
ከጉድሉ፡
ምውስዋስ
ኣካላት
ከካይዱን ሽጋራ ምትካኽ ከቋርጹን
ምኽሪ ተዋሂቡዎም። ምስቶም
ምኽሪ ዘይተዋህቦም ብምንጽጻር
ብዝተፈላለዩ ሕማማት ልቢ ክጥቅዑ
ዝነበሮም ተኽእሎታት ዝወሓደ ኮይኑ
ተረኺቡ። ኣብ ውሽጢ’ዞም ጉጅለ፡
ኣብ ዓመት ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ
ሰሙናት ግቡእ ዕረፍቲ ዝረኽቡ
ሰባት ድማ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም
ክሞቱ ዘለዎም ተኽእሎታት ብ37
ሚእታዊት ዝተሓተ ኮይኑ።
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ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 29 ዓመት ቁ.8

ቅድድም ማውንቴን ባይክ ተኻዪዱ
ዓመታዊ፡ ኣብ መንጎ 16 ንኡሳን
ምምሕዳራት ዞባ ማእከል ብፈደረሽን
ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ
ዝካየድ ክረምታዊ ውድድር ማውንቴን
ባይክ (ግራስ ሩት) ብቐዳም 07 መስከረም
ኣብ ከባቢ ኤክስፖ ፈሊሙ።

ኣብ’ቲ ናይ ኣርባዕተ መድረኽ ዕምሪ
ዘለዎ ውድድር፡ ፈለማ ውድድሮም ዝጀመሩ
ተቐዳደምቲ ክሊ ዕድመ 13-15 እዮም።
56 ተቐዳደምቲ 22.5 ኪ.ሜ ንምሽፋን
ከኣ ኣብ መስርዕ ተረኸቡ። ተቐዳዳማይ
ሄርሞን ኢሳቕ ካብ ንኡስ ዞባ በሪኽ ከኣ

1ይ ብምዃን ሸውዓተ ነጥቢ ክረክብ እንከሎ፡
ዮሴፍ ኣለም ዕዳጋ ሓሙስ ሓሙሽተ ነጥቢ፡
ፍጹም ብርሃነ ኣባሻውል ኣርባዕተ ነጥቢ ሄኖስ
ኤፍሬም ጎዳይፍ ሰለስተ ነጥቢ፡ ምሕረትኣብ
ገብረመስቀል በሪኽ ክልተ ነጥቢ፡ እስራኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ነጋሲ ማእከል ከተማ ሓደ ነጥቢ ብምምዝጋብ
ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻዱሻይ ተርታ ሒዞም።
መኮነን
ሓበሬታን
ጎስጓስን
ደቂ ኣንስትዮ ተወዳደርቲ ኣብ ዝካየዳኦ
ሚኒስትሪ ምክልኻል ምስ ሃገራዊ
ናይ 15 ኪ.ሜ ውድድር፡ 11 ተቐዳደምቲ
ፈደረሽን ኵዕሶ መርበብ ኤርትራ
ኣብ መስርዕ ተረኺበን። ሎሚ ዓመት
ብምትሕብባር ክህቦ ዝጸንሐ ስልጠና
እውን በሪኽን ጋላ ነፍሕን ብርክት ዝበላ
ዳንነት ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዝሓለፈ
ተቐዳዳምቲ ደቂ ኣንስትዮ ሒዘን ብምቕራበን
ሳልስቲ ዛዚሙ።
ተሞጕሰን።
እቲ ን10 መዓልቲ ብስሩዕ
ኣብ ውድድር ምስ እንምለስ፡ ዝበዝሕ
ክወሃብ ዝቐነየ ስልጠና፡ ክልሰ
ዙርያታት ብተቐዳደምቲ ንኡስ ዞባ
ሓሳብን ግብርን ዘጠቓለለ ኮይኑ
በሪኽ እናተቐለሳ እየን ናብ መፈጸምታኡ
ካብ ዝተፈላለያ ኣሃዱታት ሚኒስትሪ
ኣብጺሐናኦ። ኣብ ዘካየድኦ ቅጽበታዊ
ምክልኻል ዝተዋጽኡ 10 ደቀንስትዮ
ውድድር ከኣ ሳሮን ተኽለ ካብ ንኡስ
ዝርከብኦም 34 ሰልጠንቲ ድማ
ዞባ በሪኽ ንመወዳድርታ ብነዊሕ ፈልያ
ተሳቲፎሞ።
ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት እንከላ፡ ደቂ
እቲ ስልጠና ኣብ ሃገራዊ ፈደረሽን
ጋንታኣ ሮማና ጉዕሽን ሚካል ሰለሙንን
ኩዕሶ መርበብ ሓላፊ ዳንነት መምህር
ከኣ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ብምሓዝ
ቢንያም የማነን ‘ናሽናል ሬፈሪ’
ንዓወት ጋንታአን ኣበረኻኦ። ቅሳነት ተኽላይ
ልምዓት እዮብን እዩ ተዋሂቡ።
ጋላ ነፍሒ፡ ትዕግስቲ ፍስሃየን ቤቲኤል
ብዛዕባ’ቲ
ዝተኻየደ
ስልጠና
እስቲፋኖስን ክልቲአን ካብ ንኡስ ዞባ በሪኽ
ወኪሎም ቃል ዘስምዑ ሰልጠንቲ ዝቐሰሙዎ ፍልጠት ኣዝዩ ሓጋዚ ከም የማነን ኣብ መኮነን ሓበሬታን ዝተፈላለየ ጨናፍርን ኣባላት ሃገራዊ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻዱሻይ ብምዕዋት
ማርታ
ወልዳይን
ተኪኤ ዝኾነን ንመጻኢ ብዓጸፋ ክሰርሑሉ ጎስጓስን ሓላፊ ኩዕሶ መርበብ ፈደረሽን ኩዕሶ መርበብን ተረኺቦም ንዝተረፈ ቦታ መልኣኦ።
መንእሰይ ኣፈወርቂ ተስፋሚካኤልን ነይሮም። ኮሎኔል ሰለሞን ስዩም፡
ሃብተገብሪኤልን ንዝተዋህበ ናይ ድሌት ከምዘለዎምን ገሊጾም።
ኣብ መወዳእታ ውድድሮም ዘካየዱ ክሊ
ብግዲኦም፡
ሰልጠንቲ
ኣብ
ግብራዊ
ዳንነት
ሓደ
ካብ
ቀለስቲ
ዝተፈላለየ
ነቲ
ስልጠና
ዝሃበ
መምህር
ቢንያም
ስልጠና ዕድል ድሕሪ ምምስጋን፡
ዕድመ 16-17 እዮም። 57 ተቐዳደምቲ
ስራሕ ብዝለዓለ መዳይ ክዋስኡሉ ስፖርታዊ ውድድራት ምዃኑን 30 ኪ.ሜ ንምሽፋን ከኣ ኣብ መስርዕ
ቅድድም ኣግማል ተኻዪዱ
ድሕሪ ምዝኽኻር፡ ብልዑል ትግሃትን ብቕዓት ዝሓትትን ክብሪ ዘለዎን ተረኺቦም። ኣብ’ቲ ዘካየዱዎ መሳጢ
ኣብ ንኡስ ዞባታት ድገን ሃይኮታን ዑስማን እድሪስን እድሪስ መሓመድን ተገዳስነትን ከም ዝተኸታተሉዎ ምዃኑን ድሕሪ ምጥቃስ፡ ሰልጠንቲ
ውድድር፡ ሚልክያስ ቶማስ ካብ ንኡስ ዞባ
ብምኽንያት ሓደ መስከረም ምጅማር ድማ ካብ ኬሩ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ኣብ ሓድሕዶም ናይ ምትሕግጋዝ ነዚ ተረዲኦም ዝቐሰሙዎ ስልጠና
ጎዳይፍ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ሸውዓተ
ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ቅድድም ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም።
መንፈስ ከንጸባርቑ ከምዝኸኣሉን ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም ተገንዚቦም፡ ነጥቢ ኣመዝጊቡ። ኣሎኒኣብ ኣስመላሽ ካብ
ኣግማል ተኻዪዱ።
ኣብ ሃይኮታ ኣብ ዝተገብረ ናይ ኣብሪሆም።
ኣብ መጻኢ ብወኒ ክሰርሑሉ፡ ከይተዛነዩ ንኡስ ዞባ ገዛ ባንዳ፡ ሙሴ ፍጹም ካብ ንኡስ
ዕላማ ናይቲ መደብ ንቕድድም ዝበቕዑ 1500 ሜትሮ ተመሳሳሊ ውድድር
ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን ብዝለዓለ መልክዑ ክቕጽሉዎን ዕብየት ዞባ ፓራዲዞ፡ ሚኪኤል ወልዱ ካብ ንኡስ
ኣግማልን ተወዳደርትን ንምልላይን ነቲ ድማ ኢብራሂም ኣልኣሚን ካብ ሃይኮታ ኩዕሶ መርበብ ኣቶ ሚካኤል ከመዝግቡሉን ምዒዱ።
ዞባ ጎዳይፍ፡ ተስፉ ቴድሮስ ካብ ንኡስ
ሃገራዊ በዓል ድምቀት ንምውሳኽን ቀዳማይ ክኸውን እንከሎ፡ ኣቡበከር ተኽለሚካኤል ብወገኑ፡ እዚ ስልጠና
ኣብ መወዳእታ ንሰልጠንቲን ዞባ ኣባሻውል ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻዱሻይ
ከምዝኾነ ዝጠቐሱ ኣካየድቲ ናይቲ ሑመድን መሓመድ ኬርን ክልቲኦም ኣብ ዞባታት ክወሃብ ከም ዝጸንሐን ብሉጻት ኮይኖም ንዝወጹን ምስክር
ብምዕዋት ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሓደ ነጥቢ
መደብ፡ ኣብ ቀጻሊ ብዝሰፍሐ ክቕጽል ካብ ምምሕዳር ከባቢ ጎበሽ ድማ ካልኣይን ናቱ መቐጸልታ ምዃኑን ገሊጹ።
ወረቐትን ህያብን ክዕደል እንከሎ፡ ተማቐሉ።
ምዃኑ ሓቢሮም።
ሳልሳይን ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊቶም።
ኣብ ናይ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት ከምኡ`ውን እቲ መደብ ዕዉት
ክረምታዊ ውድድር ማውንቴን ባይክ
ብመሰረት
እቶም
ዝተኻየዱ
ኣብ መወዳእታ ዕዉታት ናይ ክልቲኡ ሓላፊ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ኮይኑ ክቕጽል ንዝጸዓሩ ደያኑን
ንኡሳን ምምሕዳራት ጽባሕ ኣብ ከባቢ
ውድድራት፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዝተዳለወሎም ገንዘባዊ ምክትታል ሃገራውያን ፈደረሽናት ሓለፍቲ ስፖርትን ምስክር ወረቐት
መቓብር ሓርበኛታት ብዝካየድ ውድድር
ናይ 3 ኪሎሜትር ውድድር ሲዲ ሰይድና ሽልማት ካብ ኢድ ኣመሓደርቲ ናይተን ኦሎምፒክ ኮሚተን ኮሎኔል ሰለሞን ተዓዲሎም።
ክቕጽል እዩ።
ኣኑር ካብ ሃዋሻይት ክዕወት እንከሎ፡ ንኡስ ዞባታት ተቐቢሎም።
ስዩም ከምኡ ድማ ሓለፍቲ ናይ

ስልጠና ዳንነት ኵዕሶ መርበብ ተዋሂቡ

ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ . . .

ማን

ኣብ 2008፡ ኣብ ትሕቲ ማሕበር
ኣቡዳቢ ዝኣተወት እንግሊዛዊት ክለብ
ማን ሲቲ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ
ትሕቲኣ ዝርከቡ ተጻወትቲ ብሓፈሻ
ዋጋኦም 906 ሚልዮን ፓውንድ
ምዃኑ ሲኣይኢኤስ ዝተባህለ ናይ
መጽናዕቲ ጉጅለ ኣፍሊጡ።
እዛ ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ዩሮ
ዝዋጋኦም ተጻወትቲ ኣብ ሕቕፎኣ
ዝገበረት እንግሊዛዊት ክለብ፡ ኖርዊች

ሲቲ

.

ምስ ዝሓዘቶም ተጻወትቲ እንክነጻጸር
ብ32 ዕጽፊ ትዓቢ።
ፓሪስ ሴንት ጀርማይን 913
ሚልዮን ዩሮ ዝዋጋኦም ተጻወትቲ
ወኒና ትርከብ። ሪያል ማድሪድ
ከኣ ብ902 ሚልዮን ዩሮ ሳልሰይቲ
ተቐሚጣ ኣላ። ማን ዩናይትድ
ብሓፈሻ ሒዛቶም ዘላ ተጻወትቲ 751
ሚልዮን ዩሮ ዝዋጋኦም እዮም።
ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ

.

.

እንግሊዝ፡ ቡንደስ ሊጋ፡ ሊግ 1፡
ሰረ’ኣን ላሊጋን ኣብ ዝነጥፋ ክለባት
መጽናዕቲ
ዘካየደ
ሲኣይኢኤስ፡
ፔደርቦርን ዝተበሃለት ናብ ውድድር
ቡንደስ ሊጋ ዝሰገረት ጀርመናዊት
ክለብ፡ ኣብ ትሕቲኣ ዝርከቡ ተጻወትቲ
ሓፈሻዊ ዋጋኦም 4 ሚልዮን ዩሮ
ጥራይ ብምዃኑ፡ ዝተሓተ ዋጋ
ተጻወትቲ ዝሓዘት ክለብ ክብል ኣብ
ዝርዝር ኣስፊሩዋ።

ካብ 5 ነሓሰ ጀሚሩ ን16 ንኡሳን
ምምሕዳራት ዞባ ማእከል ዘሳትፍ ዘሎ
ክረምታዊ ውድድር ስፖርት ህጻናት
ኵዕሶ እግሪ፡ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ሰዓታት
ቅድሚ ቀትሪ ብናይ ፍርቂ ፍጻመ
ግጥማት ቀጺሉ።
ኣብቲ ኣብ ሜዳታት መዓስከር ደንደንን
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ
ባሕሪን ዝቐጸለ ጸወታ፡ ክሊ ዕድመ 1213 ናይ ደቂ ኣንስትዮ፡ ጎዳይፍ ምስ
ጋላነፍሒ ከምኡ ድማ ኣኽርያ ምስ
ቲራቮሎ ተራኺበን ነይረን። ጎዳይፍ
ንጋላነፍሒ 2ብ0 ብምርታዕ ናብ ዝቕጽል
መድረኽ ክትሰግር እንከላ፡ ቲራቮሎ ከኣ
ንኣኽርያ 3ብ0 ብምስዓር ኣሰራ ረጊጻ።
በዚ ድማ ጎዳይፍን ቲራቮሎን ንዋንጫ
ክሓልፋ ከለዋ ኣኽርያን ጋላነፍሕን ድማ
ንደረጃ ክጻወታ እየን።
ኣብ ተመሳሳሊ ክሊ ዕድመ ደቂ
ተባዕትዮ፡ ጎዳይፍ ምስ ቲራቮሎ፡ ፖራዲዞ
ከኣ ምስ ጸጸራት እየን ገጢመን። ጎዳይፍ
ንቲራቮሎ 2ብ0 ብምርታዕ ናብ ፍጻመ
ክትበጽሕ እንከላ፡ ኣብ ምዱብ ግዚአን
1ብ1 ዝተፈላለያ ፖራዲዞን ጸጸራትን
ከኣ ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምርሓ። ፖራዲዞ
ንጸጸራት 4ብ3 ረቲዓ ናብ ዋንጫ
ሓለፈት። ጎዳይፍን ፖራዲዞን ንዋንጫ
ክበጽሓ እንከለዋ ቲራቮሎን ጸጸራትን
ድማ ንደረጃ ክገጥማ እየን።

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብቲ ዕለት ግጥማት
ኵዕሶ እግሪ ክሊ ዕድመ 14-15 እውን
ተሰላሲሉ እዩ። ኣብ ግጥማት ደቂ
ኣንስትዮ፡ ማይተመናይ ምስ ኣባሻውል፡
ጎዳይፍ ምስ ቲራቮሎ ኣብ ዘካየዳኦ
ግጥም ማይተመናይ ንኣባሻውል 2ብ0
ከምኡ ድማ ጎዳይፍ ንቲራቮሎ 2ብ0
ብምስዓረን ማይተመናይን ጎዳይፍን
ናብ ዋንጫ በጺሐን። ኣባሻውልን
ቲራቮሎን ድማ ንደረጃ ክገጥማ እየን።
ኣብ ተመሳሳሊ ክሊ ዕድመ ደቂተባዕቲዮ፡ ኣኽርያን ገጀረትን፡ ጸጸራትን
ቲራቮሎን እየን ናብ ዋንጫ መን ሓለፈ
ግጥም ዘካየዳ። ኣኽርያ ንገጀረት 1ብ0
ከምኡ ድማ ቲራቮሎ ንጸጸራት 2ብ1
ብምርትዐን ናብ ፍጻመ ሓሊፈን።
ጸጸራትን ገጀረትን ንደረጃ ዝጻወታ
ጋንታታት እየን።
ክረምታዊ ውድድር፡ ሎሚ ኣብ
ሰዓታታት ቅድሚ ቀትሪ ብናይ ፍርቂ
ፍጻመ ጸወታታት ክሊ ዕድመ 16-17
ክቕጽል እዩ። ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ ጋንታታት
ደቂ ተባዕትዮ ጎዳይፍን ፖራዲዞን
ከምኡ ድማ ዕዳጋ ሓሙስን ገጀረትን
ክገጥማ እየን። ኣብ መዓስከር ደንደን
ከኣ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ጎዳይፍን
ሰረጀቓን ከምኡ ድማ ዕ/ሓሙስን
ገጀረትን ግጥም ክህልወን እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

10 መስከረም 2019 - ገጽ 10

መበል 29 ዓመት ቁ.8

ሓዳስ መጽሓፍ
ንተመሃሮ 2ይ ደረጃ
Comprehensive

Mathematics

ኤፍሬም
በይሉል ገብረሚካኤል - ፉርቱና
ናጽነት ደስበለ

ምልክታ
ብስም ነውረስ ሽካይ ሮሞዳን ዝተመዝገበ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00041407
ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ማ/ከተማ ጎደና ቦሎኛ ቁ.ገዛ 29 ዝርከብ ናይ
ወኪል ጉዕዞ ትካለይ ንወ/ሮ ኢለን እስቲፋኖስ በራኺ ካብ ዕለት 01/11/2019
ክሳብ ዕለት 31/10/2019 ኣካርየዮ ስለዘለኹ ዝቃወም ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ
እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘሎዎ ቤት ፍርዲ
ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ
ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።

ነውረስ ሽካይ ሮሞዳን

Grades: 9-12



Algebra
Geometry

እዛ መጽሓፍ’ዚኣ፡
ኣብ ክፍሊ ኰነ ኣብ ገዛ፡
ብዘይ መምህር ትምህር ፣
ብዘይ ሓጋዚ ተለማምድ፣
ብዘይ ፈታኒ ትግምግም።
ኣብ ስተሺነሪታት ኣላትኩም።

ብተመሳሳሊ ቅድን ኣገባብን
ዝተዳለወት ኣገዳሲት መጽሓፍ
Comprehensive

Chemistry

እውን ተዘርጊሓትልኩም ኣላ።
ንዝያዳ ሓበሬታ
07142402 / 07461121

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰልን ባንክ ኣባይትን ንግድን ኤርትራ ብፍ/በ/
ዕዳ ወ/ሮ ጸጋ ይመስገን ዝተፈጥረ ናይ ገንዘብ ክርክር 1ይ ቤት
ፍርዲ ዞባ ማእከል ንብረት ብፍ/በ/ዕዳ ዝኾነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት
(ገዛ) ተሓሪጁ መኸፈሊ ዕዳ ክኸውን ወሲኑ ነዚ ምርኩስ ብምግባር
ነዚ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ኣብ ሎት 017 ፓርቸላ 02 ዝርከብ ኣብ 646
ት/ሜ ዝተደኮነ ተራ ገዛ ሓደ ዓቢ መኸዘን ሓንቲ ትካል ሰለስተ
ቀንዲ ክፍልታት ክልተ ዓይኒ ምድሪ ዝሓዘ ንብረት ብኪኢላ መበገሲ
ዋጋ 455.68.679 ናቕፋ (ኣርባዕተ ሚእቲን ሓመሽተ ሽሕን ሽዱሽተ
ሚእቲን ሰማንያን ሽዱሽተን 79%) ተገሚቱ ስለዚ ኣብቲ ዝግበር
ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ብስም ፈጻሚ ፍርዲ C.P.O ካብ ዝቐረበ ግምት
(1/4) ኣስሪሑ ወይ ተጠራቃሚ ሕሳብ ደብተር ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ ሒዙ ክወዳደር ይኽእል። ተወዳዳሪ ቅድሚ ዕለት ጨረታ
5+ ናይ ስራሕ መዓልታት ክበጽሖ ዘድሊ መጠን ገንዘብ ብፊደልን
ብኣሃዝን ኣብ ፓስታ ዓሺጉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ/62 ዘሎ ሳንዱቕ
ጨረታ የእቱ። ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ/65 ቀሪቡ ይወከስ ዝቃወም
እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣምጺኡ ሓራጅ
ኣየቛርጽን።

ኣገዳሲ ምልክታ መውዓሊ ህጻናት

ቦታ ጨረታ - ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቁ27
ዕለት ጨረታ 17-10-2019
ሰዓት ጨረታ 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ
ፈ/ፍርዲ

መውዓሊ ህጻናት ማሕበር ኤርትሮ ጀርመን፡ ህጻናት ኣብ ምኹስኳስን መሰረት ኣብ ምትሓዝን ናይ 22 ዓመታት ተመኩሮ
ከምዘለዎ ትፈልጡ’ዶ?
ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ መውዓሊ ህጻናትና ቅድመ-ትምህርቲ ሓሊፎም፡ ድሓር ኣብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ
ትምህርቶም ብሞያ ምህንድስና፡ ሕክምና፡ ብዓውዲ ስነ-ፍልጠት ተፈጥሮን ሕብረተ-ሰብን፡ ብስነ-ሂወትን ቅመማን፡ ብሕሳብ፡
ብቋንቋን ሞያ ጋዜጠኝነትን ወዘተ--- ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሑ መንእሰያት ከምዘለው እንዳሓበርና ሎሚ’ውን ካብ ሑሉፍ
ተመኩሮና ተበጊስና ንደቅኹም ናይ ቅድመ-ትምህርቲ ዓቕሞም ከነበርኾ ብዝለዓለ ደረጃ ተዳሊና ከምዘለና ነበስረኩም!!!
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ቤት ጽሕፈትና ጥቓ ማእከላይ ቤ/ጽ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ መጺእኩም ወይ ብቑጽሪ ተሌፎን
12-21-93 ተወከሱና!!!
ንምዝገባ ተቐዳደሙ!!!

ምልክታ
ብስም ኣበባ ባህታ ገብረመስቀል ዝተመዝገበ
ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00035741 ዝኾነ ኣብ ዞባ
ማእከል ን/ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ጎደና 117-1 ቁ.ገዛ
ዝርከብ ናይ መሳርሒ ወርቅን ብሩርን ትካለይ
ንወ/ሮ ጸሃይነሽ ገብረሚካኤል ትኩእ ካብ ዕለት
01/02/19 ክሳብ ዕለት 31/02/2021 ኣካርየዮ
ስለዘለኹ ዝቃወም ምስ ዝህሉ እዚ ምልክታ እዚ ካብ
ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘሎዎ
ቤት ፍርዲ ተቓዉሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ
ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ክራይ
ዉዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ኣበባ ባህታ ገብረመስቀል
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ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ት
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ
ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ (ኢ.ዓ.ኤ.) ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮውሃንስን በዓል መስቀልን
እንዳበለ ከም ወትሩ ዓማዊሉ ንምሕጓስ ኣብ ፍርያቱ ክሳብ

50% ምጉዳል ዋጋ

ከምዝገበረ የበስር!

VACANCY ANNOUNCEMENT
VA/10/2019
The United Nations Development Programme (UNDP) office in
Asmara invites qualified applicants (Eritrean) for the following
vacant post:

ፍርያትና ንሸጠሉ ቦታ፡
ኣብ ኣስመራ ፦ ኣብ ድኳን ትካልና ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጂራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቃ ዕዳጋ
ሃየ ዝዕድል ተጠቐምሉ! ብዓይነት ፍርያትና፥ ምቑሉል ኣገልግሎትናን ርትዓዊ ዋጋን
ክትዓግቡ ኢኹም!

ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮውሃንስን መስቀልን!!!
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

ምልክታ
ኣበባ ገብረእግዚኣብሄር ገብሪሂወት ወለደይ ኣቶ ገብረእግዚኣብሄር
ገብሪሂወት ወልደማርያምን ወ/ሮ ምሕረት ገብረእግዚኣብሄር ክፍሉን
ናይ ሓባር ንብረቶም ዝኾነ ገዛ ኣብ ከተማ ኣስመራ ማይጭሆት ምም/
ገዛ ባንዳ ፕሎት 112 ቁ.ፓርሰል ዞን ASP00012517 ስፍሓት 250
ት.ሜ ከባቢ ዚፕ ኮድ መንደፈራ 1A195 ጎደና ሃበሮ ቁ. ገዛ 37
ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብቁ/ንብረት 1.007072 ዝተመዝገበ ብስ/
ሕጊ ዓ/2427/2436/1 ዝፈቕዶ ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብዉዕል
ቁጽሪ መዝ/191/2019 ናይ ዕለት 02/07/2019 ኣመዝጊቦም ብዉህብቶ
ስለ ዝሃቡኒ እዚ ብዉህብቶ ዝረኸብክዎ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ናብ
ስመይ ከመሃላልፎ ስለዝደለኹ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ቤት ፍርዲ መአገዲ
ወረቐት ኣብ ዉሽጢ 30 መዓልቲ ናብ ቤት ጽ/ኖታዮ ዞባ ማእከል ይኹን
ቤት ጽ/ካዳስተር የቕርብ።
ኣበባ ገብረእግዚኣብሄር
ወኪል ዮናስ ሃብተ ገብረእየሱስ

Post title: 			
Programme Analyst, ISDU
Condition of employment: ICS-9
Type of Contract
Temporary Appointment for one year
Supervisor:		
Deputy Resident Representative and
direct
Organizational Context
Under the guidance and direct supervision of the Programme
Specialist, the Programme Analyst is responsible for management
of UNDP programme within the thematic/sectoral areas assigned.
The Programme Analyst analyzes environmental, social and
economic trends and leads formulation, management and evaluation
of programme activities within his/her portfolio, provides policy
advice services.
The Programme Analyst works in close collaboration with the
operations team, programme staff in other UN Agencies, UNDP HQs
staff and Government officials, technical advisors and experts, multilateral and bi-lateral donors and civil society ensuring successful
UNDP Food Security, Environment and Energy programme
implementation.
Summary of Key Functions:
• Ensures implementation of programme strategies
• Ensures effective management of the CO programme within
the thematic/sectoral areas assigned focusing on quality
control from formulation to implementation of the country
programme.
• Ensures provision of top-quality advisory services and
facilitation of knowledge building and management.
MINIMUM QUALIFICATIONS
• Education: Master’s Degree or equivalent in Natural
resources Management and Environmental Sciences, Social
Sciences or related field.
• Experience: 2 years of relevant experience at the national
or international level in providing management advisory
services, hands-on experience in design, monitoring and
evaluation of development projects. Experience in the usage
of computers and office software packages, experience in
handling of web-based management systems.
• Language requirements: Fluency in oral and written English;
knowledge of other official UN languages is an advantage.
Other Information: For more details, please collect the
Terms of Reference from the UNDP Reception Desk.
Interested applicants should submit duly filled P11 form
(available at the UNDP Reception Desk, UN Office in
Asmara) and a detailed CV with supporting documents.
Copy of document indicating exemption from/completion
of national service should be sent to UNDP Reception
Desk, UN offices, Asmara, Eritrea.
UNDP will contact those who are considered potential candidates.
Closing date for the application is 10 days from the date of
announcement.
“UNDP is an equal opportunity employer which strives to achieve
overall balance in its staffing patterns”.
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ትራምፕ ውዕል ሰላም ምስራዙ ንጣሊባን የቖጥዕ
ኣብ መንጎ ሰበ-ስልጣን ኣመሪካን
ጣሊባንን
ንዝተኸተመ
ስምምዕ
ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስራዙ፡
ንኣመሪካ ዝኸፍአ ክሳራ ከምዘስዕበላ
ጣሊባን ኣጠንቂቑ።
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንኣዋርሕ
ዝኣክል ምስጢራዊ ዝርርብ ድሕሪ
ምክያዱ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ኣጠቓላሊ
ስምምዕ ሰላም ተኸቲሙ ከምዝነበረ
ይፍለጥ። እቲ ስምምዕ፡ ኣመሪካ ሰራዊታ
ጠቕሊላ ካብ ኣፍጋኒስታን ክትስሕብ
ዝጠልብ እዩ ነይሩ።
እቲ ብወከልቲ ጣሊባንን ኣመሪካን፡
ኣብ ደውሓ-ቐጠር ዝተኸተመ ስምምዕ፡
ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ን18 ዓመታት
ዝቐጸለ ውግእ ኣብ መኸተምታ ከብጽሖ
ትጽቢት ተገይሩሉ ከምዝነበረን፡ የግዳስ
ድሕሪ’ቲ ስምምዕ ዕጡቓት ጣሊባን
ንሓደ ኣመሪካዊ ወተሃደር ብምቕታሎም
ዝተቘጠዐ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ
ስምምዕ ምሉእ ብምሉእ ከምዝሰረዞ

ብርሃነ ምሕረትኣብ

ናይጀርያውያን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይወጽኡ

ብመልእኽቲ ትዊተር ምግላጹን
ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
እቲ ስምምዕ፡ ንመንግስቲ ኣፍጋኒስታን
ዘይጽንብር ብምንባሩ ኣብታ ሃገር ምሉእ
ሰላም ከምጽእ ይኽእል ከምዘይነበረ
ተንተንቲ ይግምቱ። ጣሊባን ምስቲ
‘ኩርኩር ኣመሪካ’ ዝብሎ መንግስቲ
ኣፍጋኒስታን ክዘራረብ ከምዘይደሊ’ዩ
ዘነጽር።

ኣብ ኣፍጋኒስታን መጥቃዕትታቱ
ኣሐይሉ ዘሎ ጣሊባን፡ ኣብ 2001
ብኣመሪካ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምዕላዉ፡
ኣብታ ሃገር ዝሰፍሐ ከባቢታት ክቘጻጸር
ክኢሉ ምህላዉ ይንገረሉ።
ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስታት 14 ሽሕ
ሰራዊት ኣመሪካን ብኣሽሓት ዝቚጸሩ
ካልኦት ባዕዳውያን ወተሃደራትን
ዓስኪሮም ከምዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ።

ባሃማስ - ተመዛበልቲ ንሰበ-ስልጣን ይኸስሱ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣንጻር ወጻእተኛታት
ዝቐንዐ ግጭት እናሓየለ ብምምጽኡ
ኣብታ ሃገር ካብ ዝጸንሑ ናይጀርያውያን
ኣስታት 600 ናብ ሃገሮም ንምምላስ ሕቶ
ከምዘቕረቡ ሰብ መዚ ኤምባሲ’ታ ሃገር
ገሊጾም።
ኣብ ንግዳዊት ከተማ ጆሃንስበርግ
ንሓያሎ መዓልታት ብዝቐጸለ ጎነጽ ኣንጻር
ወጻእተኛታት፡ሓያሎትካላትከምእተዘምተን
ፖሊስ ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር 420
ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘእተወን እዩ
ዝሕብር። ጽልኢ ወጻእተኛታት ዝጠንቁ
ግጭት ኣብ ሓያሎ ከተማታት ደቡብ
ኣፍሪቃ ከምዘስፋሕፈሐን ኣብዚ ወርሒ’ዚ
ጥራይ ብውሕዱ 12 ሰባት ከምእተቐትሉን
እቲ ሓበሬታ የነጽር።
ብሰንክ’ቲ ግጭት ዝሞተ ናይጀርያዊ
እኳ እንተዘየለ፡ ብዙሓት ዜጋታት’ታ ሃገር
ትካላቶም ከምእተዘምተ ምሕባሮምን በዚ
ድማ ኣብ መንጎ መንግስታት ደቡብ

ኣፍሪቃን ናይጀርያን ዘይምቅዳው
ይቀላቐል ከምዘሎን’ዩ ዝግለጽ።
መንግስቲ ናይጀርያ፡ ኣብ ኣቡጃ
ንዝርከብ ኣምባሳደር ደቡብ ኣፍሪቃ ጸዊዑ፡
ብዛዕባ’ቲ ዝተኻየደ ግጭት ቅሬታኡ
ብምግላጽ መንግስቲ ብህጹጽ ደው ከብሎን
ንብረቶም ንዝተዘምቱ ድማ ካሕሳ ክህቦምን
ከምዝጸወዐ ሓቢሩ።
ዲፕሎማሰኛታት ናይጀርያ፡ መንገዲ
ኣየር’ታ ሃገር ኣብ ክልተ እግሪ ነቶም ናብ
ሃገሮም ክምለሱ ድሉዋት ዘለዉ ኣስታት
6 ሚእቲ ናይጀርያውያን ካብ ደቡብ
ኣፍሪቃ ናብ ሃገሮም ክወስዶም ውጥን
ሒዙ ምህላዉ ገሊጾም።
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 100 ሽሕ
ናይጀርያውያን ከምዝነብሩ ዝጠቐሱ
ዲፕሎማሰኛታት ናይጀርያ፡
ኣንጻር
ወጻእተኛታት ብዝውላዕ ተደጋጋሚ
ግጭት ግዳያት ዝምታን ስቓይን ይዀኑ
ምህላዎም የረድኡ።

ተወሳኺ
ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ክካትዑን
ክቋየቑን ምርኣይ ልሙድ’ዩ። ኣብ ኬንያ ግን ክልተ ኣባላት ባይቶ ኣብ ቤተ-ጸሎት
ክባኣሱ እዮም ተራእዮም። ቢቢሲ ከምዝሓበሮ፡ እቶም ተቐናቐንቲ ፖለቲከኛታት
ናብቲ ቤተ-ጸሎት ዝመጽኡ ነቲ ጸሎት ክገብር ዝተኣከበ ህዝቢ ሓሳባቶም ከስምዑዎ
ብምባል እዮም። እቲ ዝገርም፡ መድረኽ ተዋሂቡዎም ነናቶም ሓሳባት ክገልጹ
ብዝጀመሩ፡ ካብ ክትዕን ቈይቍን ሓሊፎም፡ ናብ ጉስጢ ምእታዎም እዩ። ኣብ
መንጎ ክልቲኦም ፖለቲከኛታት ዝተኻየደ ባእሲ፡ ማይክሮፎን ብምምንጣል እዩ
ጀሚሩ። ኣማስያኡ ናብ ምትህርራም ኣምሪሑ። እቲ ባእሲ ብምትእትታው ኣዛዚ
ፖሊስ ናይቲ ከባቢ እኳ እንተዓረፈ፡ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ክልቲኦም ወገናት ክርፍስ
ምቕጻሉ ምንጭታት ኬንያ ገሊጾም።

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ፍረ ኣውሊዕ

ህቦብላ ‘ዶርያን’ ኣብ ባሃማስ ከቢድ
ጉድኣት ድሕሪ ምውራዱ፡ ሰበ-ስልጣን
ናይታ ሃገር ንግዳያት ግቡእ ምላሽ
ከምዘይሃቡ ዜጋታት ምኽሳሶም ቢቢሲ
ሓቢሩ።
በቲ ህቦብላ ብኸቢድ ዝተሃስዩ ኣብ
‘ኣቦኮ’ ዝተባህላ ደሴታት ዝነበሩ ዜጋታት
ባሃማስ፡ ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎምን
ንብረቶም ተበታቲኑን ኣብ ዘለወሉ
እዋን፡ ካብ መንግስቲ ዝዀነ ሓገዝ
ከምዘይተገብረሎም ከሲሶም። ብተወሳኺ፡
ካብ ሓደጋ ህቦብላ ንምድሓን ብዙሓት

ሰባት ኣባይቶም ገዲፎም ኣብ ዝሃደሙሉ
እዋን፡ ንብረቶም ብሰረቕቲ ከምእተዘምተን
መንግስቲ ጸጥታ ዘውሕሱ ሓይልታት
ከምዘየዋፈረን ዜጋታት ባሃማስ ወቒሶም።
ኣብ ባሃማስ ብዝወረደ ሓደጋ ህቦብላ
‘ዶርያን’፡ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ 43
ከምዝበጽሐ ወግዓውያን ምንጭታት’ታ
ሃገር ኣብ ዝሕብሩሉ ዘለዉ እዋን፡ እቲ
ቍጽሪ ካብኡ ንላዕሊ ምዃኑ ነበርቲ
ምግላጾም ምንጭታት ዜና ሓቢሮም።
ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት
ሃገራት፡ ኣብ ባሃማስ ኣስታት 70 ሽሕ

ሰባት ተጸበይቲ መግብን መጽለሊን
ኰይኖም ኣለዉ።
ኣስታት 3 ሚእቲ ኣብ ሰዓት ዝፍጥነቱ
ህቦብላ ‘ዶርያን’፡ ዝናብን ብርቱዕ ንፋስን
ሓዚሉ ኣብ ሰሜናዊ ባሃማስ ብምዕላቡ፣
ንኣባይቲ፡ ኣዕኑድ ኤለክትሪክ፡ ድንድላትን
መንገድታትን ኣዕንዩዎ ምህላዉ’ዩ
ዝግለጽ። ኣብተን ‘ኣባኮስ’ ዝበሃላ ደሴታት
ናይታ ሃገር ብኣማኢት ዝቚጸሩ ሰባት
ሃለዋቶም ከምዘይተፈልጠ ሰብ መዚ
ጥዕና’ታ ሃገር ሓቢሮም።
መንግስቲ፡ ንዓሰርታት ኣሽሓት
ተመዛበልቲ ዝውዕል ከም መግቢ፡
መድሃኒትን መጽለልን ዝኣመሰሉ
መሰረታውያን ጠለባት ኣብ ምቕራብ
ተጸሚዱ ምህላዉ፡ እንተዀነ እቲ ዕማም
ልዕሊ ዓቕሙ ኰይኑ ከምዘሎ ሰበስልጣን’ታ ሃገር የረድኡ።
ብሰንክ’ቲ ኣብ ባሃማስን ከባቢኣን ከቢድ
ዕንወት ኣውሪዱ ዘሎ ዶርያን ዝተሰምየ
ህቦብላ፡ ውጽኣትን ማይ-ወለድ ሕማማትን
ተላቢዑ ህይወት ኣሽሓት ዜጋታት
ከይቀዝፍ ዘስግእ ምዃኑ ውድብ ጥዕና
ዓለም ኣጠንቂቑ።

“ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት እስራኤል ወቒዐ” ሕዝበላህ
ሊባኖሳዊ ዕጡቕ ሚሊሻ ሕዝበላህ
ኣብ ተጻባኢ ተግባራት ከምእተዋፈረት
ንዝገለጻ ሓንቲ ሰብ-ኣልቦ ነፋሪት እስራኤል
ብሚሳይል ከምዝወቕዓ ኣፍሊጡ።
እታ ነፋሪት ትማሊ (ሰኑይ) ንስለያዊ
ተግባራት ኣብ ዝበረረትሉ እዋን፡ ኣብ
ጥቓ ‘ራምያህ’ ዝተባህለት ከተማ ተወቒዓ
ከምዝወደቐት በቲ ሚሊሻ ትውነን
መደበር ተለቪዥን ‘ኣልማናር’ ምግላጻ
ኣልጀዚራ ትሕብር። ስብርባር ናይታ
ነፋሪት ኣብ ኢዱ ከምእትርከብ ሕዝበላህ
ብተወሳኺ ኣነጺሩ።
ሰራዊት እስራኤል ብወገኑ፡ ኣብ ንቡር
ንጥፈታት ዝነበረት ሓንቲ ሰብ-ኣልቦ
ነፋሪቱ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ምውዳቓን
እንተዀነ ከይጭወ ዘስግእ ሓበሬታ
ከምዘይነበራን እዩ ገሊጹ ዘሎ።
ኣብ 2006 ናብ ቀጥታዊ ግጭት
ኣንጻር እስራኤል ኣምሪሑ ዝነበረ

ሕዝበላህ፡ ሕጂ’ውን እንተዀነ ብእስራኤል
ንዝገጥሞ መጥቃዕቲ ክምክት ተዳልዩ
ከምዘሎ የነጽር።
ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ መንጎ
ክልቲኦም ወገናት ናይ ተዅሲ
ምልውዋጥ ተኻዪዱ ምንባሩ ዝጠቕሱ
ምንጭታት፡ ኣብ ዶባት ሊባኖስን

እስራኤልን ርሱን ግጭት ከይውላዕ
ዘስግእ ምዃኑ ይትንትኑ።
እስራኤል፡ ሕዝበላህ ብሓገዝ ኢራን
ዘመናዊ ሚሳይል ንምምዕባል ይሰርሕ
ከምዘሎ ብምኽሳስ፡ ነዚ ንምግታእ ኣብ ገለ
ከባቢታት ሊባኖስ ደብዳብ ከምዘካየደት
ተነጽር።
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