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ዝሓሸ ኣመጋግባን ክንክንንዝሓሸ ኣመጋግባን ክንክንንሰብ ክቡር እዩ!ሰብ ክቡር እዩ! ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ 
ማእከል መጋረጃኡ . . .ማእከል መጋረጃኡ . . .

ብምኽንያት ‘ሃገራዊ ቅነ ኣፍልጦ ሕጊ’ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡ

ብምኽንያት ‘2ይ ሃገራዊ ቅነ ኣፍልጦ ሕጊ 
- “ሕጊ ንሰብኣዊ ክብረትን ልምዓትን” ዝብል 
ቴማ መሰረት ዝገበረ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ፡ 
ብ16ን 17ን መጋቢት ኣብ ኣስመራ - ኣዳራሽ 
ሃኮሰኤ ቀሪቡ።
ሚኒስተር ፈውዝያ ሃሽም ኣብ ዘስመዓቶ 

መኽፈቲ ቃል፡ ሚኒስትሪ ፍትሒ ካብ ነዊሕ 
እዋን ኣትሒዙ፡ ንክብርታት ሕብረተሰብ 
ኤርትራ ዘማእከለ ምጽፋፍ ሕግታት፣ 
ከምኡ’ውን ገምጋም ኣሰራርሓታትን 
ምምሕያሽ ኣገልግሎታትን ከካይድ ምጽንሑ 

ሓቢራ። 
ሃገራዊ ረብሓ መሰረት ብምግባር ዝካየዱ 

ዞባውን ኣህጉራውን ጽምዶታት ንግዲን 
ወፍርን ውዕል ንብረትን ዝምልከቱ ሕግታትና፡ 
እዋናውነት ዝሓለዉ ንምግባሮም እውን 
ሰፊሕ ስራሕ ይሰላሰል ከምዘሎ ኣብሪሃ።
እቲ ብመልክዕ ሰሚናር ዝቐረበ መጽናዕታዊ 

ወረቓቕቲ፡ “ሕግን ዜግነትን”፣ “ሰብኣዊ 
ክብረት”፣ “ሕግን ልምዓትን”፣ ከምኡ’ውን 
“ገስጋስ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን መራኸቢታትን 
ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ” ኣብ ዝብሉ 

ኣርእስትታት ዘተኰረ እዩ።
ሃገራት ዞባና ብመትከል ርእሰ-ምርኰሳ 

እናተመርሓ፡ ኣብ ምርግጋጽ ዞባዊ ሰላም፡ 
ጸጥታን ምዕባለን ብናይ ሓባር መረዳእታ 
ኪጸምዳ፣ ከምኡ’ውን ሓባራዊ ጸጋታተን 
ተመላሊኡ ዝኸደሉ መስርሕ ክፈጥራ፡ 
መንግስቲ ኤርትራ ልዑል ኣተኲሮ ሂቡ 
ይሰርሓሉ ከምዘሎ - እቲ “ሕግን ልምዓትን” 
ዝብል መጽናዕታዊ ወረቐት ኣነጺሩ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ “ኤርትራ፡ መንህብ ሰብኣዊ 

ክብረት” እትብል ሰነዳዊት ፊልም ቀሪባ።

ተጋዳላይ ዳዊት ስዩም ተሰዊኡ
ኣባል ኮሌጅ ስነ-ፍልጠት ማይ-ነፍሒ - ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ስዩም ንርኣዮ፡ ብ15 

መጋቢት ኣብ መበል 72 ዓመት ዕድመኡ 
ብሕማም ተሰዊኡ።
ኣብ ወርሒ መጋቢት 1975 ናብ ተጋድሎ 

ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን፡ ኣብ 1977 ናብ 
ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረን 
ተጋዳላይ ዳዊት፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ 
ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን ክፍልታትን፡ ድሕሪ 
ናጽነት ድማ - ኣብ ዝተፈላለያ ሚኒስትሪታትን 
ኮሌጃትን ተመዲቡ፡ ንህዝቡን ሃገሩን 
ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ።
ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ስዩም ንርኣዮ፡ በዓል 

ሓዳርን ኣቦ ሓደ ውላድን እዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ብ16 መጋቢት ሰዓት 4፡00 ድሕሪ-ቐትሪ ኣብ መካነ-መቓብር 

ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። 
ኮሌጅ ስነ-ፍልጠት ማይ-ነፍሒ፡ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ዳዊት ስዩም ዝተሰመዖ 

ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ተመንዩ።

ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ  . . .ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ  . . .

ድንቂ ቅያታት መጋቢት 
መጋቢት፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ፡ ደሚቑ ዝዝከር እጹብ-ድንቂ ወተሃደራዊ ዓወታት 

ዝተሓፍሰላ ወርሒ እያ።
   15 መጋቢት 1964 ታሪኻዊ ውግእ ተጎርባ - ቀዳሞት ተጋደልቲ ሰራዊት ሓርነት 

ኤርትራ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፈላሚ ግጥም ዘካየዱሉ እዩ። ኣብዚ ውግእ’ዚ 19 
ተጋደልቲ ተሰዊኦም። ኣብ ልዕሊ ጦር ሰራዊት ከቢድ ክሳራ ወሪዱ። እዚ ፍጻመ’ዚ 
ኣብ ወተሃደራዊ ታሪኽ ሓርነታዊ ቃልስና፡ ከም ቦኽሪ ግጥም ምስ ምዱብ ሰራዊት 
ኢትዮጵያ ዝጥቀስ እዩ። 
22 መጋቢት 1977 - ትእምርቲ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ከተማ ናቕፋ ሓርነት 

ተጓናጺፋ። ሓርነት ናቕፋ፡ ኣብ ግዜኡ ፍናን ተቓላሳይ ኤርትራዊ ብምዕራግ፡ ነቲ ስዒቡ 
ብልዑል ናህሪ ንሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ሓራ ዝገበረ ወተሃደራዊ ስርሒታት 1977-1978 
በሪ ዝኸፈተ ፍሉይ ታሪኻዊ ፍጻመ’ዩ።
   19-21 መጋቢት 1984 - ጀግና ህዝባዊ ሰራዊት፡ ነቲ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ 

ሳሕል፡ 100 ኪ.ሜ. ዝንውሓቱ ድልዱል ዕርድታት ሃኒጹ፡ መግዛእቲ ከውሕስ ን5 
ዓመታት ዝተረባረበ “ውቃው እዝ” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ኣብ 
ውሽጢ 49 ሰዓታት ኣቃቢጹ፡ ንሰውራ ኤርትራ ካብ ምክልኻል ናብ መድረኽ ጃላነት 
ዘሰጋገረ ወሳኒ ዓወት ተጓናጺፉ።
    17-19 መጋቢት 1988 - ሰውራ ኤርትራ ንምድምሳስ፡ ኣብ ግንባር ናቕፋ ን9 

ዓመታት መመላእታ ዝተረባረበ ብስርዓት ደርግ ‘ብሉጽ’ ተባሂሉ ዝንገረሉ “ናደው 
እዝ”  ሓመድ ኣዳም ለቢሱ። እዚ ስርሒት’ዚ ጀጋኑ ተጋደልቲ ህ.ግ.፡ ኣብ ውሽጢ 72 
ሰዓታት 20,000 ዝኸውን ምኩር ሰራዊት በታቲኖም፡ ኣስታት 100 ኪ.ሜ. ንቕድሚት 
ብምግስጋስ ኣፍዓበት ሓራ ዘውጽእሉ፡ ሶቭየታውያን ወተሃደራዊ ኣማኸርቲ ዝማረኽሉ፡ 
ጉልበት ተዂሲ ክብ ዘበለ ከበድቲ ኣጽዋርን ተተኳሲን ዝመንዝዕሉ፡ ንሰውራ ኤርትራ 
ናብ መድረኽ ስትራተጂያዊ መጥቃዕቲ ዘሰጋገረ ብርቂ ፍጻመ’ዩ።
     መጋቢት፡ ድሕሪ ናጽነት እውን፡ ንቅያን ጅግንነትን መንእሰይ ኤርትራ ዝዀልዐ 

ተወሳኺ ቅያ ወሪቓ እያ። +
   14-16 መጋቢት 1999  - ወለዶ ናጽነት ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ብወለዶ ገድሊ 

እናተመርሐ፡ ልኡላውነት ሃገር ክደፍር ዘንቀደ ሓመድ ሓፋሽ ወራሪ ሰራዊት ወያነ፡ 
ኣብ ግንባር ጾሮና - እግሪ መኸል፡ ብልዑል ጅግንነት ገጢሙ፡ ብማዕበላት ናብ መጋርያ 
ሓዊ ዝተጠብሰ ልዕሊ 10 ክፍላተ-ሰራዊት ረፍሪፉ፡ 55 ታንክታት ኣቃጺሉ፡ ልዕሊ 
30 ታንክታት ብምምራኽ ድንቂ ታሪኽ ዝሰርሓሉ’ዩ። ኣብዚ ግጥም’ዚ ዝተኸስተ 
መቕዘፍቲ ሰራዊት ወያነ፡ ኣብ ግዜኡ ዓለም ዘስካሕክሓሉ እዩ ነይሩ።
***
    ወተሃደራዊ ዓወት ምዝካር ዘድልየሉ ንሓበን ጥራይ ኣይኮነን። ጥቕሚ ታሪኽ 

ብቐንዱ ንቕሓት ንምብራኽ’ዩ። ኣብ ኲናት ኤርትራ ዘጥፍአ ሃብቲን ህይወትን ህዝቢ 
ኢትዮጵያ፡ ዝተኸስረ ግዜን ዕድላትን እልቢ የብሉን። ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጥማት ኣብ 
ዝዝከረሉ እምበኣር “እዚ ኹሉ ክሳራ እንታይ ኣምጽኦ?” ዝብል ሕቶ ክልዓል ግቡእ’ዩ። 
ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሕድ ዘናቚት ደምነት የብሎምን። ብዘይ ግጭት 
ብሰላም ክነብሩ ዘኽእሎም ጭዋ ባህሊ ዘለዎም እዮም። የግዳስ “ካብ ጸጋ ዝሰኣነ 
ኣእምሮ ዝሰኣነ የሕዝን” ከምዝበሃል ጠንቂ ናይዚ ዕንወት’ዚ፡ ብቐንዱ፡ ድኽነት-ኣእምሮን 
ጸቢብ ኣተሓሳስባን መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝመዝመዘ ግሎባዊ ስትራተጂ’ዩ። ኤርትራን 
ኢትዮጵያን፡ ኣብ ሓምለ 2018፡ ዝሓለፈ ምዕራፍ ዓጽየን ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን 
ድሕሪ ምኽታመን’ውን፡ 80 ዓመታት ነዚ ዞባ’ዚ ዝሓመሰ ግሎባዊ ጸወታ ኣየብቅዐን። 
ብቁጥዐ ህዝቢ ናብ ጉሓፍ ታሪኽ ዝተሰንደወ ሓደ ኣገልጋሊ ጃንዳ ንምድሓን ዓቕሊ-
ጽበታዊ ምዕልባጥ ቀጺሉ። እዚ’ውን ዘሕፍር ስዕረት ጐሲሙ፡ ብውርደት ኣኽቲሙ 
ኣሎ።  
   ድሕሪ’ዚ ተሞኩሮ’ዚ እምበኣር፡ ጸቢብነት፡ ዕሽነት፡ ክድምና ንግዳማውያን 

ሓይልታትን ወጊድ ኢልካ፡ ውዲት ሕንከራ ዓበይቲ ሓይልታት ብንቕሓት ጸብለል 
ኢልካ፡ ናብ ሓድሽን ዝተፈልየን ናይ ታሪኽ ምዕራፍ ምስግጋር ግዜኡ እዩ።       

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ኮርፖረሽን ዘራእትን ጥሪትን፡ ንጥፈታቱ ብዝሓየለ 
ናህሪ ንምስጓም ምቹእ ባይታ ከምዘንጸፈ ገሊጹ

ኮርፖረሽን ዘራእትን ጥሪትን፡ ኣብ 
ሕርሻዊ ልምዓት፡ ምምዕባል ሃብቲ እንስሳ፡ 
መመስርሒታት ውጽኢት ሕርሻ፡ ምምዕባል 
ምህዞኣዊ ሰንዓ፡ ምምልማል ሞያዊ ዓቕሚ 
ሰብ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ደገፍን ድጎማን ውልቀ-
ሓረስቶትን ጓሶትን ብምትኳር፡ ኣብ መጻኢ 
ንዝሰላሰል ዓበይቲ ልምዓታዊ መደባት ምቹእ 
ባይታ ከጣጥሕ ከምዝኸኣለ ገሊጹ።
ዋና ኣካይዲ ስራሕ’ቲ ኮርፖረሽን ኣቶ 

ክብርኣብ ኣብርሃም፡ ኣብ መላእ ሃገር ብሓፈሻ 
ኣብ ምዕራባዊ ናይ ልምዓት ዞባ ድማ 
ብቐንዱ፡ እቶታውነት ብመስኖን ክረምታዊ 
ዝናብን ዝለምዕ ሕርሻታት ንምምሕያሽ 
ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ሓያሎ ከዘንቲ 
ማያት ተዋዲዱ፣ ዘድሊ ሕርሻዊ ትሕተ-
ቅርጺ ተደላዲሉ፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ እኹል 
ተመኩሮን ብቕዓትን ተጠርዩ ከምዘሎ 
ኣረዲኡ።
ዝተፈላለየ ዓይነት ፍረታት ንምትእትታው 

ዝተፈተነ ስራሕ’ውን ኣብ ዘተኣማምን 
ደረጃ ከምዝበጽሐ ዝሓበረ ኣቶ ክብርኣብ፡ 
ኮሚደረ መስሪሕካ ንምዕሻግን ጠለባት 
ኣሕምልቲ ንምምላእን፣ ዘመናዊ ኣብያተ-ዕዮ 
ብምውዳድ ዘድሊ መሳርሒታት በቲ ዝድለ 
መልክዕ ንምቕራብ፣ ዝሑል መኻዚኖታት 
ንምውዳድ፣ ዘመናዊ ምርባሕ ናይ ጸባን ስጋን 

እንስሳታት መሰረት ከምዝሕዝ ንምግባር፣ 
ከምኡ’ውን ሓምላይን ድሩቕን መግቢ እንሳስ 
ንምልማዕን ንምምስራሕን ዝተሰላሰለ መደባት፡ 
ኣብ ጽቡቕ መድረኽ ከምዝበጽሐ ኣብሪሁ።
ኣቶ ክብርኣብ፡ ብመሰረት ዕላማን ቀዳምነትን 

መንግስቲ፡ ኣብ ትሑት ደረጃ ዝነብር 
ሓረስታይ፡ ብኹሉ መለክዒታት ዝድገፈሉ 

መንገዲ ንምርግጋጽ ይስራሓሉ ከምዘሎ 
ገሊጹ። 
መንግስቲ ኣበጋጊስዎ ዝጸንሐ ናይ ሕርሻን 

ሃብቲ እንሳን ፕሮጀክታት፡ ናብ ዝለዓለ ናይ 
ፍርያምነት ደረጃ ንምብጻሕ፡ ብዝጸፈፈ 
ኣወዳድባን ዕዙዝ ተሳትፎ ህዝብን ክስራሕ 
ምዃኑ እውን ሓቢሩ።

ኣፍሪቃ፡ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ኣፍሪቃ፡ ኣንጻር ዘይሕጋዊ 
በይናዊ እገዳታት ትሓብርበይናዊ እገዳታት ትሓብር
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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
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
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ምልክታ 
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 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ኣፍሪቃ፡ ኣንጻር ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳታት ትሓብርኣብ ምንቅስቓስ ‘መብጽዓ ምግላጽ 
ሓሳብካን ናጻ ሕርያን’፡ ኣፍሪቃዊ ሕብረት - 
ኣብ መበል 36 ስሩዕ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት 
ብ18ን 19 ለካቲት 2023፡ ነቲ ንፈለማ ግዜ 
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መበል 35 ስሩዕ 
ኣኼባኡ - ኣብ ለካቲት 2022 ዘጽደቖ 
ውሳነ - ዳግማይ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ።
 እቲ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኣባላቱ ዝዀና 

ሰሰስተ ሃገራት - ማለት ኤርትራ፡ ደቡብ 
ሱዳንን ዚምባብወን እተነብሩ በይናዊ 
እገዳታት ኮኒኑ። እቲ ውሳነ ንጽልዋ ጐዳእነት 
እቶም እገዳታት ብግቡእ ብምንጻር፡ ብህጹጽ 
ክለዓሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ። እዚ ንመርገጺ 
ናይቲ ሕብረት ዳግማይ ዘረጋግጽ ቅኑዕ 
ኣንፈት እዩ። 
 መንግስታት፡ ረብሓታቶም ከውሕሱ 

ክብሉ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት እዮም 
ዝጥቀሙ። ከም ግቡእ፡ ብመሰረት መትከል 
ሓድሕዳዊ ምክብባር፡ ኣብ ውሽጣዊ 
ጕዳይ ካልኦት ዘይምእታውን ከምኡ’ውን 
ልኡላውነት ሓድሕድ ምክብባርን ኩሎም 
መንግስታት ክሰርሕሉ ነይሩዎም።    
 እዞም ግዜ ዘይግድቦም መትከላት 

ኣህጉራዊ ርክባት ኣብ ውዕል ወስትፋልያ 
ኣብ 1648 ጸዲቖም እዮም። ይዅን 
እምበር፡ ዕብለላ፡ በይናውነት ከምኡ’ውን፡ 
መግዛእቲ፡ ገለ ውልቀ ወይ ጕጅለ ሃገራት 
ንረብሓአን ክብላ፡ ፖሊሲታተን ኣብ ልዕሊ 
ካልኦት ከስገድዳ ጸኒሐን እየን። 
 እዚ ዘይቅርዑይ ፖሊሲታት’ዚ፡ ቀጻሊ 

ዘይምዕሩይነትን ዘይሚዛናውነትን ኣብ 
ኣህጉራዊ ዝምድናታት፡ ናብ ኵናትን 
ዕንወትን ዝመርሕ ዘሎ እዩ። ናፖልዮናዊ 
ኵናት፡ ቀዳማይ ኵናት ዓለም ከምኡ’ውን 
ካልኣይ ኵናት ዓለም፡ ገለ ካብ ሒደት 
ኣብነታት ናይዚ እዩ። 
 እገዳ ብባህሪኡ ጨካንን ዘይሰብኣውን 

እዩ። ብዘይኣፈላላይ ንኹሉ ዝቐጽዕ 
ከምኡ’ውን፡ ነታ ግዳይ ዝዀነት ሃገር 
ማሕበረ-ቍጠባዊ ገስጋስ ከይተመዝግብ 
ሓሊኹ ዝሕዝ እዩ።
 ነዚ ኣሰራርሓ፡ ብፍላይ ኣብ ፈለማ 

መበል 21 ክ/ዘመን፡ ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካን መሓዙታን ብቐጻሊ “ብመሰረት 
ኣህጉራዊ ስርዓት እተሰረቱ ሕጋጋት” 
እናበላ ቀጻሊ ዝደፍኣሉ ዘለዋ ኣሰራርሓ እዩ። 
እዞም ሕጋጋት ብኹሎም ዝምልከቶም 
ኣካላት ዘይተዘተየሎምን ሓባራዊ ዝስምምዕ 
ዘይተገብረሎምን፡ ዘይሚዛናውያንን 
ዘይስሩዓትን ምዃኖም ክስመረሉ ይግባእ። 
ኣብ ርእሲ እዚ፡ እዚኣቶም ነቲ ነባርን 
ርጉእን ኣህጉራዊ ስርዓት ማለት ምድንፋዕ 
ሓድሕዳውን ሓባራውን ረብሓታት 
ዝጻረሩ እዮም። የግዳስ፡ ብሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ ነቲ ሓደ ቍጥባዊ 
ሓይላ ንምዕቃብ ከምኡ’ውን፡ ንፊናንሳውን 
ወተሃደራውን ፖሊሲታታ ኣብ ዓለም 
ንኽትጽዕን ከም ምስምስ ተልዕሎ ኣላ።
 እገዳታት ቍጠባዊ ኵናትን ንምድሃልን 

ንምፍርራሕን ነተን ናጻ ሕርያ ሃገራዊ 
ፖሊሲታትን ፕሮግራማትን ንረብሓ 
ህዝበን ዝኽተላ እዩ ዝውዕል ዘሎ። እተን 
ሃገራት ግዳያት ዝዀና ዝዀናሉ ዘለዋ 
ምኽንያት፡ ንጽቡቕ ህላወን ጸጥታን ህዝበን 
ንምውሓስ፡ ፖሊስታት ርእሰ ምርኮሳን 
ምትሕጋዝ ሓባራዊ ዓወትን ስለ ዝተከተላ 
እየን። ኤርትራ ኣብ ምድብ ኣብ ምምዕባል 
ዝርከባ ሃገራት እትርከብ ኰይና፡ ከምዚኦም 
ኣቐዲሞም እተጠቕሱ ፖሊሲታት እያ 
እትኽተል።
 ከም ግብረ መልሲ ናይ እዚ ጥሕሰት 

እያ ኤርትራ ብብርክት ዝበሉ እገዳታትን 

ክልከላታትን እትውቃዕ ዘላ። እቲ 
ምኽንያት ዘይብሉ ምስርጣይ 
ኣብ 2009 ዝተተግበረ ንቑጠባውን 

ወተሃደራውያን መዳያት ኤርትራ ዕላማ 
ዝገበረ ውሳነ እገዳ ሕቡራት ሃገራት 
1907(2009) እዩ ጀሚሩ። እዚ ኢሰብኣዊ 
እገዳታት’ውን በቲ ንፋይናንሳዊ ጽላት 
ኤርትራ ፈልዩ ዝሃሲ ውሳነ 2023(2011) 
መሊሱ ከምዝተርር ተገይሩ።
ዕላማታት ናይዚ እገዳታት’ዚ ኣብ ጉዳያት 

ውሽጥን ወጻእን ኤርትራ ንእትኽተሎ 
ኣብ ርእሰ-ምርኮሳ እተሰረተ ናጻ ፖሊሲ 
ንምቚጻይ ዝዓለመ እዩ። 

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐንዐ ቀጻሊ 
እገዳ እምበኣር በዚ መንጽር እዩ ክርአን 
ክትንተንንን ዘለዎ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ 
ዕቑዳት ብኣመሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ 
ዓለም፡ ነቲ ብመንገዲ እገዳ ኣብ ልዕሊ’ዛ 
እስራትራተጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር 
ዝገብሮ ምጕብዕባዕ ከም ልሉይ ሜላ ብቐጻሊ 
ይሰርሓሉ ኣሎ። ኣንጻር ኤርትራ ንነዊሕ 
እዋን ቀጺሉ መወዳእታኡ ኣብ ሕዳር 
2018 ዝተላዕለ እገዳ፡ ሰይጣናዊ ዕላማታቱ 
ንሃገራዊ ቚጠባ ኤርትራ ኣዳኺምካ፡ 
ዕብየትን ብልጽግናን ንኸይረጋገጽ ዝሓልኽ 
እዩ።   
ብሓቂ ድማ፡ እዚ ቅሉዕ ግህሰት ዘንጸባርቕ 

ፖሊሲ፡ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ-ቁጠባዊ ዕብየት 
ኤርትራ ጕድኣት ኣውሪዱ እዩ። እንተኾነ 
ኤርትራ ብስላ’ቲ ብርእሰ-ምርኮሳ ዝምራሕን 
ዘይጸዓድን ልምዓታዊ መደባታ፡ ንኹሉ ነቲ 
ዝገጠማ ጸቕጢ ተጻዊራ ክትምርሽ ክኢላ 
እያ።
ካብቲ ዝሓለፈ ዝፈሸለ ፖሊሲታተን 

ዘይተማህራ፡ ኣመሪካን መተሓባብርታ 
ኤውሮጳዊ ሕብረትን ግን ኣብ 2021 
እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በይናዊ እገዳ 
ኣጽኒዐን ኣለዋ።
እዚ ንፋይናንሳዊ ትካላት ኤርትራን 

ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲን ዒላማ 
ዝገበረ ናይ መወዳእታ ዙርያ እገዳ 
ሕጋውነት ዝጎደሎ እዩ። ነቲ ኣብ 
‘መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ብዛዕባ ምሕዝነት 
ኣብ መንጎ ልኡላውያን ሃገራት’ ዝትንትን 
ዓንቀጻት ድማ ብግልጺ የፍርሶ። እቲ 
ኣዋጃት፡ ዝኾነት ሃገር ኣብ ልዕሊ ካልእ 
ሃገር ዘይግባእ ረብሓ ንምርካብ፡ ቁጠባዊ፡ 
ፖለቲካውን ካልእን በይናዊ ስጉምታት 
ክትወስድ ከምዘይብላ እዩ ዝገልጽ።
ብተወሳኺ፡ በይናዊ እገዳታት ንኣህጉራዊ 

ሕጊታት፡ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ መሰላት፡ 
ንቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ንንቡር 
መትከላት ዝምድናታትን ዝጥሕስ ምዃኑ 
ምዝካር እውን ግቡእ ይኸውን።  
ኣብ መበል 31 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ 

ሕቡራት ሃገራት ዝጸደቐ፡ ሃገራት ንበይናዊ 
ኣስገዳዲ ቁጠባዊ እገዳታት ኣፍልጦ 
ከይህባኦን ከይስዕባኦን ዝገልጽ ውሳነ እውን፡ 
ንዘይፍትሓውነትን ስግንጢርነትን በይናዊ 
እገዳታት ዘረጋግጽ እዩ።
ብዘይካዚ፡ ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት 

ዝሓለፈ ውሳነ 27/31፡ በይናዊ እገዳታት 
ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረረ ስጉምቲ ኮይኑ፡ 
እዚ ዘይሕጋዊ ኣካዪዳ ኣብ ልዕሊተን 
ግዳያት ሃገራት ንማሕበራዊ ጸገማት 
ዘቃልዕ ምዃኑ ብንጹር ይጠቅስ። 
ማሕበረ ቁጠባዊ እገዳታት ንኣጀንዳ 

ኣፍሪቃ ሕብረት 2063ን ኣጀንዳ ሕቡራት 
ሃገራት 2030ን ኣብ ምትግባር ቀንዲ 

ዕንቅፋታት ከምዝኾነ ግሉጽ እዩ።
እዚ ኩሉ ንቡርን ሕጋውን ሓቅታት 

ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣባላት ሕብረት 
ኣፍሪቃ፡ ኣፍሪቃዊ ሓድነተን ኣትሪረን 
ኣንጻር በይናዊ እገዳታት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ 
ንኣፍሪቃዊ ኣተሓሳስባ ዘነኣእስን ብኣንጻሩ 
ሓዲሽ-መግዛእታዊ ኣተሓሳስባታት ዘሰጉምን 
ተግባራት ብሓባር ክምክታኦ ኣለወን።
ስለዚ እምበኣር፡ ሃገራት ኣፍሪቃ ነዚ 

ዝስዕብ ስጉምቲ ክወስዳ ይግባእ።
- ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት፡ 

ንበይናዊ እገዳታት ዝኹንን ዝብድህን 
ውሁድን ቀጻልን ሓባራዊ ድምጺ ምስማዕ።
- ንናጽነትን ልኡላውነትን ሃገራት ንዝግህስ 

ኩሉ ዓይነት ጸቕጥን መግዛእታዊ ኣካዪዳን 
ምብዳህ።
- ብደረጃ ዞባን ኣህጉርን ቁጠባ ሃገራት 

ኣፍሪቃ ዘወሃህድ ተጨባጢ ቅርጺ 
ምፍጣርን ንጽልዋ በይናዊ እገዳታት 
ዘጕድል ስጉምቲ ምውሳድን፡ 
- ንኹሉ ዓይነት ኣስገዳድን ኣሰራጣዪን 

ዝምድናታት ዝገትእ ኣብ ጸጥታን 
ምክልኻልን ሽርክነት ምምዕባል፡ 
ኣፍሪቃ ነዚ መስርሕ ብዕቱብ ክትሰርሐሉ 

ግቡእ እዩ። ኣህጉርና ብናይ ወጻኢ 
ዓብለልቲ ሓይልታት  ትህመሸሉን 
ትምለኸሉን ዘመን ከብቅዕ ኣለዎ። እቲ 
ጽቡቕ ነገር፡ እዚ መስርሕ ድሮ ምጅማሩ 
እዩ። ዝቕጽል ብድሆ፡ ነዚ መስርሕ ክሳብ 
ዓወት ምብጻሕ እዩ። 

ክፍሊ ፕረስ ክፍሊ ፕረስ 
ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ 

ኣዲስ ኣበባኣዲስ ኣበባ
16 መጋቢት 202316 መጋቢት 2023

ኤርትራ፡ ኣብ ኣኼባ ኮሚሽን ምዕባለ ደቂ-ኣንስትዮ ንመርገጺኣ ዘብርህ መግለጺ ኣቕሪባ
ኤርትራ፡ ካብ 6 ክሳብ 17 መጋቢት ኣብ 

ኒውዮርክ ኣብ ዝተቓንዐ መበል 67 ኣኼባ 
ኮሚሽን ምዕባለ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ንመርገጺኣን 
ዝጨበጠቶ ዓወታትን ዘብርህ መግለጺ 
ኣቕሪባ።
ኣብ’ቲ ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ 

ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወ/ሮ 
ሶፍያ ተስፋማርያምን መንእሰያት ሃማደኤ 
ኣብ ዲያስፖራን እውን ዝተሳተፋኦ 
ኣኼባ - ፕረዚደንት ሃማደኤ ወ/ሮ 

ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ንድሕረ-ባይታ 
ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮን ተራአን 
ኣብ ህንጸት ሃገርን ዝምልከት መግለጺ 
ኣቕሪባ።
 እቲ ኣኼባ - “ተራ ቴክኖሎጂያዊ 

ለውጥን ትምህርትን ኣብ ምዕዋት 
ማዕርነትን ምሕያልን ደቂ-ኣንስትዮ” 
ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ኰይኑ - 
ፕረዚደንት ሃማደኤ፡ ኣብ ከተማን ገጠርን 
ዘሎ ዝርጋሐን ኣጠቓቕማን ሞባይላት፡ 

ድጂታላዊ ቤት-ንባብን ጸሓያዊ ጸዓትን 
- ኣብ ምምሕያሽ ህይወት ደቂ-ኣንስትዮ 
ምዕሩይ ዕድላት እኳ ፈጢሩ እንተሎ፡ 
እኹል ትሕተ-ቅርጺ ዘይምህላው፣ ትሑት 
ኣፍልጦን ብቕዓትን፣ ከምኡ’ውን ንነዊሕ 
ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ 
እገዳታት፡ ነቲ ገስጋስ ከምዝገትኦ ኣብሪሃ።
ተራ ቴክኖሎጂ ኣብ ማዕርነት ደቂ-

ኣንስትዮ ንምርግጋጽ’ውን፡ መዝማዚ 
ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣህጉራዊ 
ዝምድናታት ክቕየር፣ ኣብ ሰብኣውነትን 
ፍትሒን መሰረት ዝገበረ ስርዓት ሱታፈ ደቂ-
ኣንስትዮ ክዓቢ፣ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር 
ምትሕብባርን ምስግጋር ቴክኖሎጃዊ 
ፍልጠትን ክዓዝዝ፣ ከምኡ’ውን ድሑር 
ልምድታትን ኣተሓሳስባታትን ክውገድ 
ጸዊዓ።

ዓዲ-ዃላ - ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ተሰላሲሉ
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ፡ ብ11ን 12ን 

መጋቢት - ስፖርታውን ባህላውን 
ንጥፈታት ኣብያተ-ትምህርቲ ተኻዪዱ።
እቲ ንጥፈታት፡ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ፡ 

ኣትለቲክስ፡ ሙዚቃ፡ ሓፈሻዊ ፍልጠት፡ 
ክትዕ፡ ስነ-ጽሑፍ፡ ኩዕሶ መርበብ፡ ድራማ፡ 
ቅብኣን ምህዞን ዘጠቓለለ እዩ።

ማይ-ምነ - ኣብ ምውሓስ ጥዕና ኣደን ዕሸልን ዝቐንዐ ጐስጓስ ተኻዪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ-ምነ - ምምሕዳራት 

ከባቢ ዓዲ-ሓንሰን ማይ-ጎርዞን፡ ብ3 
መጋቢት ጥዕና ኣደን ዕሸልን ንምውሓስ 
ዝዕላማኡ ጐስጓስ ተኻዪዱ።
እቲ ጐስጓስ፡ ብመሰረት ጸብጻብ ትካላት 

ጥዕናን ተርእዮ ሕማማትን ከምእተኻየደ 
ዝሓበረ - ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ነርስ 
ምሉጌታ ገብረዮሃንስ፡ ብቐንዱ ኣዴታት 
ክገብራኦ ኣብ ዝግብአን ክንክን ቅድምን 

ኣብ’ቲ ናይ ምዝዛም ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ 
ኣብያተ-ትምህርቲ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ 
መምህር ተስፋይ ስብሃቱ፡ እቲ ንጥፈታት 
- ኣካል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ከምዝዀነ፡ ሓድሕዳዊ ተመኩሮ 
ንምልውዋጥ እውን ሓጋዚ ምዃኑ 
ኣረዲኡ።

ሓላፊ ባህልን ስፖርትን መምህር 
ጐይትኦም ኣስፍሃ ብወገኑ፡ ብኣካል 
ዝደልደሉን ብኣእምሮ ዝበሰሉን ዜጋታት 
ኣብ ምምልማል ንዘለዎ ተራ ድሕሪ 
ምጥቃስ፡ ኣብ መጻኢ ስፍሕ ብዝበለ 
ኣወዳድባን ብመልክዕ ቅነን ክካየድ 
ምዃኑ ሓቢሩ።

ድሕሪን ሕርሲ፣ ክትትል ክታበትን 
ውጥን ስድራቤትን፣ ከምኡ’ውን ካብ 
እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት 
ኣብ ምክልኻልን ምሕካምን ዘተኰረ 
ምዃኑ ገሊጹ።
ኮም ማእከል ዝገበረ ከባብያዊ ጽሬት 

ብዝምልከት - ነርስ ምሉጌታ፡ ትግባረ 
ናይ’ቲ መደብ ኣብ ገጠራት 100 
ሚእታዊት እኳ እንተበጽሐ፡ ኣብ 

ተጠቃምነትን ምጽጋን ዝተባላሸወ ዓይኒ-
ምድሪን ግና ዝያዳ ቈላሕታ ከምዘድሊ 
ኣገንዚቡ።
ወኪል ጥዕና ሮቤል ሓድጉ ብወገኑ፡ ተራ 

ጽሬት ኣከባቢ ኣብ ምክልኻል ሕማማት 
ብሓፈሻ ኣብ ዓሶ ድማ ብፍላይ መብርሂ 
ድሕሪ ምሃብ፡ ናሙስያ ኣብ ግቡእ መዓላ 
ክውዕል፣ ከባብያዊ ጽሬት ድማ - ሰሙናዊ 
ብስሩዕ ክካየድ ኣተሓሳሲቡ።

ዜና
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ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሰብ ክቡር እዩ!ሰብ ክቡር እዩ!ከመይ ሓዲርኩም ህጻናት? መቸም 
ካብ’ዚ ናተይ ዝሓይሽ ድቃስ ደቂስኩም 
ብሰላም ሓዲርኩም ትኾኑ። ኣነ ኣቦኹም 
እኳ ትማሊ ሓደ ዘሕዝን ነገር ስለ 
ዝረኣኹ እዘን ኣዒንተይ ሰለም ከየበላ እየን 
ሓዲረን። ብሻቕሎትዶ ሓሚሰኩም? በሉ 
ደሓን ግዜ ከይወሰድኩ ናብቲ ዘምጽኣኒ 
ክኣቱ። 
ትማሊ በዚ ጎደና ሓርነት ይሓልፈሉ 

ኣብ ዝነበርኩ እዋን እዩ። ሰለስተ ህጻናት 
ብማእከል ጎደና ኣናጎየዩ እናሰሓቑ 
ጎኒጾሙኒ ሓለፉ። ኩነታቶም ደስ 
ስለዘይበለኒ እንታይ ኮይኖም ይኾኑ ኢለ 
ንኸጣልል ናብቲ ሃዲሞም ዝመጽእሉ 
ኣንጎሎ ተጠወኹ። ሃንደበት ድማ 
ሓደ ብሰንኪ ስእነት ስሩዕ ክዳውንቲ 
ዘይተኸድነ ዓቢ ሰብኣይ ጎፍ በለኒ። እግሪ 
እግሪ እቶም ሰለስተ ቖልዑ ክጎዪ ከም 
ዝጸንሐ ስለ ዘይሰሓትኩ፡ እንታይ ከም 
ዝኾነ ሓተትክዎ። እቲ ብማዳ ተደዊኑ 
ዝነበረ ገጹ ብሕርቃን ተጎቢኡ ኣዒንቱ 
ድማ ካብ ሕርቃኑ ዝነቐለ ንብዓት ቆጺረን 
ነበራ። እንቅዓ እናኣስተንፈሰ ሕንቕቕቅ 
ብዝበለ ድምጹ ድማ “እዋይ ነዞም 
ርጉማት ቆልዑስ እንታይ እየ ክገብሮም፣ 
በቃ ድኽነተይ ከይኣኽለኒስ ብኣእማንን 
ብጸርፍን ምሸት ምሸት ከሰሃሉኒ!” እናበለ 
መልሰይ ከይተጸበየ ናብቲ ዝመጽኣሉ 
ወገን ተመልሰ። ኣነ ከኣ ብግብሪ ናይቶም 
ህጻናትን ኣብ ሰብኣዊ ክብሪ ዘለዎም 
ዋሕዲ ኣፍልጦን እናኣሕዘነኒ መንገደይ 
ቀጸልኩ።
ግን ህጻናት ሰብ ምኽባር ማለት እንታይ 

ማለት እዩ? ሰብ ምኽባር ማለት ንሓደ 
ሰብ ብዝኣምኖ ወይ መን ምዃኑ ወይ 
ከመይ ይነብር ኢልካ ከይፈላለኻ ሰብ 
ጥራይ ብምዃኑ ክብሪ ክትህቦ እንከሎኻ 
እዩ። ሰብ ክቡር እዩ። ቆልዓ ይኹን 

ሓጺር ዛንታ - እቲ ዋርድያሓደ እዋን ኣብ ሓደ ትካል ከም 
ዋርድያ ተቖጺሩ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ 
ነበረ። ነፍሲ-ወከፍ መዓልቲ ቅድሚ 
ኩሉ ሰራሕተኛ እቲ ትካል ምምጽኡ 
ብንግሆኡ ነቲ ካንሸሎ እቲ ትካል 
ከፊቱ ይጸንሕ ነበረ። ናይ ምሸት ኩሉ 
ሰራሕተኛ ኣብ ዝፍደሰሉ ድማ፡ ንሱ 
ናይ መወዳእታ ካብቲ ትካል ማዕጾ 
ዓጽዩ ዝወጽእ ህርኩት ሰራሕተኛ 
እዩ ዝነበረ። በዚ ድማ ኩሎም 
ሰራሕተኛታት ክኣትዉን ክወጽኡን 
እንከለዉ፡ ንኹሎም በብሓደ ይዕዘቦም 
ነበረ። ካብ ኩሎም ሰራሕተኛታት ግና፡ 

ዓቢ፣ ሃብታም ይኹን ድኻ፣ ሕብሪ 
ገጽ፣ ሃይማኖት፣ ኩነታት ጥዕና፣ ክእለት 
ወይ’ውን ዕድመ ኣይምርኮስን እዩ። 
ንሰብ ምኽባር ማለት ከምቲ ንሕና ሰባት 
ከኽብሩና እንደልዮ ጌርና ንሰብ ከነኽብር 
እንከሎና ማለት እዩ። እዚ ወርቃዊ ሕጊ 
ሰብኣውነት እዩ። 
ሰባት ኩላትና ሓደ ኣይኮንናን። 

ማናቱ’ውን ነናቶም ባህሪ ኣለዎም። እዚ 
ማለት ግን ክብርና በበይኑ እዩ ማለት 
ኣይኮነን። ኣብ ህይወት ዝተፈላለየ 
ሽግራት ወይ ኣጋጣሚታት ከጋጥም 
ይኽእል እዩ። እዞም ሽግራት ግና 
ንሰብ መንነቱ ኣይኮኑን። ንኣብነት ኣብ 
ቅድድም ጉያ 3ይ ወጺእካ ተሳዒርካ 
ንበሎ። ሕጂ ስለ ዝተቐደምካ ኩሉ 
ግዜ ተሰዓሪ ኢኻ ማለት ድዩ? ወይ 
ኣብ ትምህርቲ ናይ መወዳእታ ተርታ 
ስለ ዝወጻእካ ኩሉ ግዜ መወዳኣታ 
ኢኻ ትወጽእ ማለት ድዩ? ኣይኮነን። 
ንሓንሳብ እኳ እንተተሰዓርካ እንተጽዒርካ 
ግና ቀዳማይ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ። 
ስለ’ዚ እምበኣር ዝተፈላለየ ኩነታት 
ወላ የጋጥሙ መንነትና ይኾኑ ማለት 
ግን ኣይኮነን። ሎሚ ድኻ ኣለኻ ጽባሕ 
ክትህብትም ትኽእል። ስለዚ ሰብ ድኻ 
እዩ ኢልና ክብሩ ክንቅንሶ ግቡእ 
ኣይኮነን። ሰብ ሰብ ብምዃኑ ጥራይ ክቡር 
እዩ። ንሓደ ሰብ ወይ ክንሕግዞ እንከሎና፣ 
ወይ ንሓውና ወይ ሓፍትና ብቅኑዕ 
ሕልና ክንጣበቐሎም እንከሎና፣ ወይ 
ድማ እንታይ ዓይነት ክእለትን ብቕዓትን 
ኣለና ብምፍላጥ ግቡእ ኣተኩሮ ክንህብ 

እንከለና፡ ክብሪ ሰብ ይርደኣና ኣሎ 
ማለት እዩ። ንሰባት ከነኽብሮም ጸጽቡቁ 
ካብ ባህርያቶም ክንዕዘብ ኣለና። ሰባት 
ክዛረቡ እንከለዉ ተገዲስካ ምስማዕ፣ ሰብ 
እና ተዛረበ ዘይሙኽላፍ ንሰባት ዘለና 
ክብሪ ክንገልጸሉ ካብ እንኽእል ጽቡቕ 
ባህርያት እዩ።
ባህሊ ሰብኣዊ ክብረት ኣብ ገዛ እዩ 

ዝጅምር። ኣብ ወለድኻን ኣሕዋትካን 
ኣሓትካን ዘለካ ክብሪ መሰረት ኩሉ 
ክብርታትካ እዩ። ንኣቦኻን ኣዴኻን 
ምኽባር ዝበሉኻ ምእዛዝ ኣብ ዝተጸገሙሉ 
ምሕጋዝ ኣብ ወለድኻ ዘለካ ክብሪ እዩ 
ዝገልጽ። ንኣብነት ኣብ ግዜ መኣዲ 
ካብ ሜድያ ይኹን ተሌፎንካ ርሒቅና 
ምስ ስድራቤትካ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት 
ገዛኹምን ከተዕልል ምስ እትኽእል’ውን 
ሓደ ካብ መግለጺ ክብርና እዩ። ካብዚ 
ሕልፍ ኢልና’ውን ኣብ ገዛውትና ምስ 
ጎረባብትና ዘለና ኣኽብሮት’ውን ኣብ 
ሰብ ዘለና ክብሪ መምዘኒ ክኾነና ይኽእል 
እዩ። ንኣብነት ሕጉሳት ኮይንና ናብ 
ዱኳን ንለኣኽ’ዶ? ጽሬት ገዛውትና 
ንሕሉ’ዶ? ኣብ ገዛውትና ዝኾነ ጸገም 
ምስ ዝርከብ ከነዕርዮ ወይ ንዝምልከቶ 
ኣካል ንሕብር’ዶ? ነዘን ሕቶታት 
ብኣወንታ እንተመሊስናየን ኣብ ደቂ 
ገዛውትና ክሳብ ክንደይ ክብሪ ከም 
ዘሎና ክንግዘብ ኢና። ብዓቢኡ ድማ 
ንሕብረተሰብናን ህዝብናን ብግቡእን 
ብሓላፍነትን ብዘይ ተጉላባነት ምግልጋል 
ኣብ ደቂ ሃገር ዘሎ ክብሪ መግለጺ 
እዩ። ንኣብነት ኣቦታትናን ኣዴታትናን 

ተጋደልቲ ንስለ ክብሪ ህዝብን መሬትን 
ኤርትራ ክብሉ ጸሚኦም፣ጠምዮም፣ 
ሰንኪሎም ክሳብ ሞት ድማ ዋጋ ከፊሎም 
እዮም። እምበኣር መስዋእቲ እቲ ዝዓበየ 
ኣብ ሰብ ዘለና ክብሪ እንገልጸሉ መለክዒ 

እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዓለምና ዘጋጥሙ 
ሞት ዜና ክንሰምዕ እንከለና ወይ ሕማቕ 
ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ነቶም በቲ 
ጸገም እቲ ዝተጸልዉ ሰባት ክንርህርህ 
እንከሎና ድማ ኣብ ፍጡር ወዲ ሰብ 
ዘለና ክብሪ ጎሊሑ ክረኣየና ይኽእል 
እዩ። 
ናይ ብሓቂ ሰባት ከነኽብር መሰረት 

ዝኾነና ፍቕሪ እዩ። ህጻናት ከምቲ ኣብ 
ወለድናን ኣሕዋትናን ዘሎ ፍቕሪ ንዝኾነ 
ፍጡር ወዲ ሰብ ድማ ክምኡ ዓይነት 

ፍቕሪ እንተሃልዩና ኩነታቱ ብዘየገድስ 
ንዝኾነ ሰብ ንምኽባር ቀሊል ክኾነልና 
እዩ። ንሰባት ከም ንብረት ክንጥቀመሎም 
ዘይኮነስ ከነኽብሮም፣ ክንሕብሕቦም፣ 
ከነዕብዮምን ክንሕግዞምን እዩ ዝግባኣና። 

ሰባት ምስ ነኽብሮም ኣብ ትምህርቲ 
ክነፍዑ ይኽእሉ፣ የዕሩኽቲ ዘይብሎም 
እንተኾይኖም መሓዙት ይረኽቡ፣ ሕጉስ 
ህይወይ ይመርሑ፣ ንሃገርን ዓለምን ድማ 
ለውጢ ከምጽኡ ይኽእሉ። እዚ ግን 
ሰባት እንተኸቢሮም ጥራይ እዩ። 
ኣብ መወዳእታ ህጻናት ክቡር መጠን 

ነብሱ የኽብረካ ሕሱር ድማ መጠን 
ነብሱ የሕስረካ እዩ እሞ ኣብ ሰባት ዘለና 
ክብሪ መግለጺና ብሙኻኑ ንጠንቀቐሉ 
ደኣ! ብሩኽ ቅነ እዞም ደቀይ!

ሓንቲ መንእሰይ ብፍሉይ ንኣተኩሮኡ 
ትስሕብ ነበረት። እቲ ምኽንያት ድማ፡ 
ካብ ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣታ 
እንኮ ብክብሪ ሰላም ኢላቶ እትኣቱን 
እትወጽእን ንሳ ነበረት። 
ሓደ እዋን እቲ ዋርድያ ከም 

ልምዱ ናይ ምሸት ሰዓታት ስራሕ 
ኣኺሉ ኩሎም ሰራሕተኛታት ካብቲ 
ትካል ክወጽኡ ጀመሩ። እንተኾነ 
እቲ ዋርድያ ኣይቀሰነን። እቲ ቀንዲ 
ቅሳነት ዝኸልኦ ድማ፡ እታ ንግሆ 

ብፍሕሹው ገጽ ሰላምታ ለጊሳትሉ 
ዝኣተወት መንእሰይ ክትወጽእ 
ኣይረኣያን። እቲ ዋርድያ ብዙሓት 
ሓሳባት ከሰላስል ጀመረ። “በየን ወጺኣ 
ክትከውን ትኽእል? ሰላም ከይበለትኒ 
ረሲዓቶ’ዶ ወጺኣ ትኸውን? ወይስ 
ከይረኣየትኒ ሓሊፋ? እቲ ዋርድያ 
ብዙሓት ሕቶታት ከልዕል ጀመረ። 
ኣብ መወዳእታ ግና፡ ምናልባት ካብ 
ስራሕ ኣይወጽአትን ከይትከውን 
ብማለት ናብቲ ክፍልታት እቲ 

ትካል ኣትዩ ማዕጾ ማዕጾ እናኳሕኮሐ 
ከረጋግጽ ጀመረ። ናይታ መንእሰይ 
ቤት ጽሕፈት ስለዘይፈልጦ ብዙሓት 
ክፍልታት እኳ እንተኳሕኰሐ መልሲ 
ክረክብ ኣይከኣለን። 
እብ መወዳእታ ግና፡ ኣብ ሓንቲ 

ክፍሊ ምስ ኳሕኰሐ፡ ርድኡኒ ዝብል 
ድምጺ ሰምዐ። ነቲ ማዕጾ ከፊቱ 
እንተረኣየ - እታ ዝደለያ መንእሰይ 
ኣርማድዮ ቤት ጽሕፈታ ወዲቑ 
ጸቒጥዋ ትልኽ ክትብል ጸንሓቶ። 
ብዝረኣዮ ሰንቢዱ ድማ፡ ሰባት ጸዊዑ 
ዝግባእ ሓገዝን ሕክምናዊ ረድኤትን 

ገበረላ። ህጻናት ካብዛ ዛንታ እንታይ 
ንመሃር?
እታ መንእሰይ ከም’ቶም ካልኦት 

መሳርሕታ ዋርድያ እዩ ኢላ ነቲ 
ዋርድያ ክብሪ እንተዘትህቦ፡ ህይወታ 
ምደሓነ’ዶ? ፍጹም ኣይምደሓነትን። 
ሳላ ዋርድያ እዩ! ድኻ እዩ! ኢላ 
ከየመኽንየት ሰብ ክቡር እዩ ኢላ 
ብምእማን እትገብሮ ዝነበረት 
ፍሕሹው ሰላምታ ግና፡ ካብ ካልኦት 
ሰራሕተኛታት ተፈልያ ከም ትረአን 
ብዓቢኡ ድማ ህይወታ ከም ዝድሕንን 
ገይርዋ።

  ብምኽንያት ቅነ ሕጊ 2ይ ዓመት ብምኽንያት ቅነ ሕጊ 2ይ ዓመት - ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዳለወ ዓንቀጽ- ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተዳለወ ዓንቀጽ

ሰሚናር - ዲጂታላዊ ቤት-ንባብ’ ኣብ ምሕያል ስርዓተ-ትምህርቲ

ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ምስ ሮራ ‘ዲጂታላዊ 
ቤት-ንባብ’ ብምትሕብባር፡ ብ14 መጋቢት 
- ንርእሳነ-መማህራን፡ ሱፐርቫይዘራት፡ 
ኮሜተ ወለዲ፡ ኣመሓደርቲ ንኡሳን 
ዞባታት፡ ኣባላት ሚኒስትሪ ምክልኻልን 
ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን፡ ብዛዕባ 
ተራ ዲጂታላዊ ቤት-ንባብ ኣብ ምሕያል 
ስርዓተ-ትምህርቲ ሰሚናር ወዲቡ። 
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ 

ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር፡ 
ብልጫታት ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ 
ዝተደገፈ ትምህርቲ ድሕሪ ምጥቃስ፡ 
ተመሃሮ ብምስማዕን ምርኣይን እቲ 

ዝድለ ፍልጠት ንክቐስሙ፡ ምስ ሮራ 
ድጂታላዊ ቤት-ንባብ ክስራሕ ምጽንሑ 
ገሊጹ። 
ኣብ’ቲ ሰሚናር፡ መስርሕ ምምሃርን 

ምስትምሃርን ብትሕዝቶ ምሕያል፣ 
ኣገባብ ኣመሃህራ ብዓይነት ምቕያር፣ 
ተመሃሮ በቲ ዝመልክዎ ቴክኖሎጂ 
ከምዝከታተሉ ምግባር. . . ካብ ቀንዲ 
ዕላማታት ዲጂታላዊ ቤት-ንባብ ምዃኑ 
ተገሊጹ።
ዲጂታላዊ ቤት-ንባብ ብደረጃ ሃገር፡ 

ኣብ 30 ኣብያተ-ትምህርቲ ተዘርጊሑ 
ከምዘሎን፡ ንኹሉ ዓውደ-ትምህርቲ 
ዘገልግል ኣስታት 5 ሽሕ ቪድዮታት 
ተዳልዩ ምህላዉን እውን ተሓቢሩ።

ዜና
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ስየ ነጋሽ

ሕርሻን 
መግብን

ዳንኤል እያሱ

ኣብ ዕድመ ስሳታት ዝርከብ፡ ድልዱልን 
ስሩዕ ኣካላዊ ቁመናን ዝውንን 
ሓረስታይ’ዩ። ኣቶ ማሕሙድ ሮሞዳን 
ኣሕመድ ይብሃል።

ንኣቶ ማሕሙድ፡ ኣብ ሚያዝያ 2011 
እየ መጀመርታ ብኣካል ርእየዮ። ደጊመ 
ድማ ድሕሪ ኣስታት 10 ዓመት፡ 
ኣመዝጊብዎ ዘሎ ገስጋስ ሕርሻዊ 
ልምዓት ዝምልከት ጽሑፍ ንምድላው 
ኣብ ዝገበርኵዎ ጉዕዞ፡ እንደገና ንኽርእዮ 
ዕድል ረኺበ።

መደብ ሌላ፡ በታ ዓሰርተታት ኣሽሓት 
ናይ እተፈላለየ ዓይነት ኣግራብ ፈልሲ 
ዝሓዘት ማእከል ጀመርና። ኣቶ 
ማሕሙድ ነዛ ማእከል ፈልሲ ብፍሉይ 
ስምዒት እዩ ዝገልጻ። እቲ ምኽንያት 
ድማ ኣብ 1982 ዓ.ም. ንጥፈታት 
ጀርዲን ኣብ ዝፈለመሉ፡ ካብ ሓንቲ ኣብ 
ጊንዳዕ እትርከብ ካብ ኢጣልያውያን 
ጀርዲን ዝወረሰት ዜጋ፡ ዓሰርተ ኣርባዕተ 
ሓባ ፈልሲ ኣራንሺ ብምውሳድ ክብገስ 
ከሎ፡ ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ጻዕሪ 
ካብተን ፈልሲ ዓሰርተ ስለ ዝሓረራ፡ 
ብዙሕ ከም ዝጐሃየ ብምዝካር፡ ሎሚ ናይ 
ዝተፈላለየ ዓይነት ኣግራብ፡ ብኣሽሓት 
ብዝሒ ዘፍልሰሉ ማእከልን ሞያዊ 
ክእለትን ብምውናኑ፡ ፍሉይ ባህታ ከም 
ዝፈጥረሉ ይገልጽ።

ኣቶ ማሕሙድ ንመስርሕ ኣመዓባብላ 
ትካሉ ንምግላጽ፡ በታ ንስርሑ ዓብዪ 
ድፍኢት ዝሃበትን ንምህዞኣዊ ብቕዓቱ 
እተርእይን ኣብ 1998 ዝሃነጻ ባስካ 
ማይ ክጅምር እዩ መሪጹ። እዛ ባስካ 
ካብቲ ሩባ ኣሕዋትን ሩባ ኣድከሞምን 
ዝራኸበሉ ስንጭሮ ተበጊሱ፡ ንጋድም 
ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣቢሉ ንጎቦታት 
ተቐኒቱ ናይ ልዕሊ ክልተ ሽሕ ሜትሮ 
ዝዝርጋሕ ብኮንክሪት ዝተሃንጸ ካናለ 
እትቕበል ፈላሚት ባስካ ዀይና፡ 
ብዘሎዋ ኣቀማምጣ፡ ብሓይሊ ስሕበት 
ማይ ተቐቢላ ናብ ዓሰርተታት ባስካታት 
ንምዝርጋሕ ዘኽእል ናይ ብራኸ ብልጫ 
እትውንን እያ። እዛ ባስካ ቀንዲ ምንጪ 
ማይ ናይ ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ ንኺሎ 
ሜተራት ዝዝርጋሕ ልምዓት ኰይና፡ 
በቲ ብምህዞኣዊ ጥበብ ኣቶ ማሕሙድ 
ዝተሃንደሰ ካብ-ናብ ኩጀት ዝዘልል 
ሻምብቆታት እያ ትሕዝቶኣ ተከፋፍል። 
ነዚ ሻምብቆታት ብማዕዶ ዝረኣየ ሰብ፡ 
ካብ-ናብ ዓበይቲ ፓሎታት ዝሰጋገር 
ገመድ ኤለትሪክ እዩ ዝመስል።

እቲ ኻልእ ምህዞ ኣቶ ማሕሙድ፡ ኣብ 
እግሪ ኣግራብ ዘሎ ንመስተዪ ማይ 
ዝሕግዝ ሕቡእ ትሕተ-ቕርጺ ዀይኑ፡ 
በዚ ኣገባብ ብታሕቲ ታሕቲ ዝዝርጋሕ 
ሻምብቆታት ንነፍሲ-ወከፍ ገረብ ማይ 
የስቲ፣ ብደገ ዝፈስስ ይዅን ብዓይኒ 
ዝርአ ጠሊ የሎን። እታ ገረብ ከም 
ዝሰተየት እትሕብር፡ ኣብ ትሕቲኣ 
ኣመልካቲት ትቦ ኣላ። ብኸምዚ ኣገባብ 
ዝሰትያ ኣግራብ ኣብ ዘሎ ክፋል ጀርዲን፡ 
ብዘይካ ብኣካላት ተኽሊ፡ ብሃፋ ዝሃልኽ 
ማይ የለን።

ኣቶ ማሕሙድ ንባዓረዛን ኣብቲ ኸባቢ 
ንዘሎዎ ተዘክሮታት ህይወትን ብኸምዚ 
ዝስዕብ ይገልጾ፥ “ስንጭሮታት ባዓረዛ 
ተወሊደ ዝዓበዅሉ ዓለመይ እዩ። ግዜ 
መግዛእቲ ኣብዚ ቦታ እየ ኣሕሊፈዮ። 
ገና ብህጻነይ፡ ምስ ወላድየይ፡ ብባቡር 
ናብ ከተማ ጊንዳዕ ክመላለስ ከለኹ፡ እዚ 
ከባቢና ከምዚ ናይ ጣልያን ጀራዲን 
ክኸውን ኣለዎ እብል ነይረ። እቲ 
ናይ ግዜ ህጻንነተይ ጦብላሕታ ድማ 
ምስዚ ኸባቢ ፍሉይ ፍቕሪ ክህልወንን 
ገዚፍ ሕልምታት ክሓልምን ድፍኢት 
ፈጢሩለይ።” ድሕሪ ምባል፡ ኣስዒቡ፥ 
“እቲ ኻብዚ ከባቢ ዝተፈለኽዎ ግዜ 
ውሱን ኰይኑ፡ ንስርሓት ጀርዲን መበገሲ 
ዝኸውን ገንዘብ ንኸዋህልል፡ ክሽቅጥ 
ናብ ፎሮ ዝኸድኵሉ፡ ከምኡ’ውን ጕዕ 
በርበረን ካልእ ዓይነታት ኣሕምልትን 
ንምልማዕ ኣብ ከባቢ ጋሕቴላይ 
ተንቀሳቒሰሉ ዝነበርኩን ግዜ ጥራይ 
እዩ።” ይብል።

ንኣቀማምጣ ቦታ ሕርሻኡ ብዝምልከት፥ 
“ገለ ኽፋል ናይዚ ጀርዲን ይትረፍ 
ክተልምዖ፡ ብእግርኻ ክትከዶ’ውን 
ከቢድ እዩ። እቲ ክጅምር ከለኹ ብዘይካ 
ፍቕሪ ስራሕ፡ ዝዀነ ንሕርሻ ዝምልከት 
ትምህርቲ ኣይነበረንን። ዝረኣየኒ ሰብ፡ 
እዚ ጽሉል እዩ፡ ዘይከውን እዩ ዝገብር 
ዘሎ ይብለኒ ነይሩ። ኣነ ግን እዚ ጎቦታት 
ንባህርያዊ ገረብ ዝሰማማዕ ክሳብ ዝዀነ፡ 
ዝተኸልክዎ ኣግራብ ክቕበል ይኽእል 
እዩ ብዝብል እምነት እየ ስርሐይ ጀሚረ። 
ብስራሕ ድማ ኵሉ ተበጺሑ።” ይብል።

እታ መበገሲቱ ዝዀነት ክፋል ጀርዲን 
ናይ ኣራንሺ ዀይና፡ ሓቚፋቶ ዘላ፡ 
ንባህርያዊ ጫካ ዝመስል ኣግራብ፡ 
ብላዕለዋይ ክፋሉ፡ ሓድሕድ ዝተጠናነገ 
እዩ። ካብዚ ኣግራብ ዝሕፈስ ፍረ ድማ 
ፍሉይ መቐረት ኣሎዎ።

ኣቶ ማሕሙድ ንኣጋይሹ ኣብ ነፍሲ-
ወከፍ ክፋል ካብ ዘሎ ልምዓት ፍሩታ 
‘ጆባእ’ እናበለ እዩ መግለጺኡ ዝህብ። 
ብፍላይ ንመቐረት ናይተን ኣብ 
ቀዳመይቲ ክፋል ጀርዲኑ ዘለዋ ኣራንሺ 
ብፍሉይ እዩ ዝገልጸን። ብመሰረት 
መግለጺኡ፡ እታ ኽፋል እቲኣ ናይ 
መጀመርታ ተመኵሮ ምስ ምንባራ፡ ካብ-
ናብ ገረብ ዘሎ ርሕቀት በቲ ዝድለ ደረጃ 
ዘይምፍንታቱ ካብ ሕጽረት ተመኵሮ 

እኳ እንተ ነበረ፡ ናይ ገዝእ ርእሱ ፍሉይ 
ጽባቐ ከም ዘሎዎ ግና የብርህ።

ኣቶ ማሕሙድ፡ ምብጻሕ ናይ ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ስራሑ ዓቢ 
ሞራል ከም ዝሃቦ ይገልጽ። እቲ ፈላሚ 
ምብጻሕ ኣብ 2011 ኰይኑ፡ “እዛ ናይ 
ምብጻሕ ፍጻመ፡ እቲ ካብ-ናብ ጀርዲንን 
ዕዳጋን ኣብ ምንቅስቓስ ዝነበረ ጸገም 
ዝፈትሐትን ንጻዕረይ ዓቢ ድርዒ 
ዝዀነትን ኣጋጣሚ እያ።” ይብል።

ክቡር ፕረዚደንት፡ ኣብታ ምብጻሕ 
እቲኣ፥ “ኣጆኻ ብወገንና ኣብ ኵሉ 
ስራሕካ ኣብ ጎንኻ ኣሎና፤ ንስኻ 
ድማ ብዝሒ ኣግራብካ ናብ 50 ሽሕ 
ኣዕብዮ።” ኢሉኒ። “እንሆ ሎሚ ቀዳማይ 
ዝተታሕዘ ታርጌት ተበጺሑ 50 ሽሕ 
ገረብ ኣራንሺ፡ መንደሪን፡ ለሚን፡ 
ማንጉስ፡ ታርኲ፡ ኦቫለ፡ ሮማን፡ ተምሪ… 
ኣልሚዐ እርከብ።” ኢሉ። ዘረባኡ 
ብምቕጻል፥ “ገና ሕጂ’ውን ኣብ ጕዕዞ 
እየ ዘለኹ። ጀርዲነይ ካብዚ በጺሓቶ 
ዘላ ልዕሊ ሰለስተ ዕጽፊ ብምውሳኽ፡ ነዚ 
ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጎቦታት ብልምዓት 
ብምሽፋን ምስ ጽርግያ ኣስመራ 
ምጽዋዕ ከራኽቦ እየ” ድሕሪ ምባል፡ 
ኣብቲ ብፕሮጀክት ዓዲ ሃሎ ዝዝርጋሕ 
ዝነበረ ናይ ዓበይቲ ትቦታት ማይ፡ 
ሓድሽ መስመር እናመልከተ፡ “መብጽዓ 
መንግስቲ ድማ ኣብ ቦታኡ’ዩ ዘሎ” 
ይብል።

ንፍርያት ሕርሻን ተመኵሮኡን 
ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ “ሎሚ 
መቓልሕ ስራሐይ ይሰፍሕ ኣሎ። 
ፍርያተይ ድማ ገዛ-ገዛ ኣትዩ’ሎ። ካብዚ 
ዝዓቢ ዕግበት የሎን። ኣነ ሃብቲመ 
ኣብ ክልተ ዓራት ክድቅስ ኣይክእልን 
እየ። ዝድረራ’ውን ሓንቲ ብያቲ እያ። 
ፍርያት ሕርሻ ድማ ኣገልግሎት ህዝቢ 
እዩ።” ድሕሪ ምባል ቀጺሉ፡ “ሃብቱ ኣብ 
ባንኪ ዘቐመጠ ሚልዮነር፡ ሚዛን ሕሳቡ 
ንሱን ባንክን ጥራይ እዮም ዝፈልጥዎ፡ 
ሃብቲ ሓረስታይ ግን እዚ ኣግራብ 
እዩ፣ ዝረኸብካዮ ደጊምካ ናብኡ ኢኻ 
ተውፍሮ፡ ህዝቢ ድማ ብግልጺ ይርእዮ” 
ይብል። 
ኣቶ ማሕሙድ፡ ኣብዚ ግዜ ትካሉ 
ብቐዋምነት ንልዕሊ 70 ኣለይቲ ስድራ 
ቤት ዕድል ስራሕ ፈጢራ ምህላዋ፡ ኣብ 

ግዜ ምእካብ ምህርቲ ድማ እቲ ቝጽሪ 
ብልዕሊ ዕጽፊ ከም ዝዓብይን ድሕሪ 
ምብራህ፡ ብዘይካ’ዞም ብቐጥታ ኣብ 
ጀርዲን ዝሰርሑ፡ ምህርቲ ብደረጃ ሃገር 
ኣብ ምዝርጋሕ’ውን ኣብ ዕዳጋ ዕድል 
ስራሕ ኣብ ምዕባይ ጀርዲኑ እጃማ 
ተበርክት ምህላዋ ይሕብር። ቀጺሉ ድማ፡ 
ኣብ መጻኢ ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ድሕሪ 
ምርግጋእ፡ ሰደድ ብምልኣኽ ናይ ወጻኢ 
ሸርፊ ምምጻእ ካብ ዓበይቲ ሕልምታቱ 
ምዃኑ ይገልጽ።

ውጽኢት ስርሑን ናይ ኵሎም 
ሓረስቶት ብጾቱን፡ ኣብ ዕዳጋ ኣምጺእዎ 
ንዘሎ ለውጢ ብዝምልከት፡ “ዋጋታት 
ፍሩታ ኣቐዲሙ ላዕሊ እዩ ነይሩ። በዚ 
ድማ ምምጋብ ፍሩታ ንውሱን ቀጸላ 
ሕብረተሰብ ጥራሕ እዩ ዝምልከት ነይሩ። 
ሕጂ ግን እቲ ዋጋታት ካብ ዝነበሮ ናብ 
ከባቢ ሓደ ርብዒ እዩ ቀኒሱ ዘሎ። በዚ 
ድማ ኵሉ ዜጋ ክምገቦ ዝኽእል ተራ 
መግቢ ዀይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ውጽኢት 
ናይ ኵሉ ኣብ ምፍራዪ ዝሳተፍ ዘሎ 
ሃገራዊ ዓቕሚ እዩ።” ይብል።

ንስርሑ ከም መፍረ ከብቲ ዝኣመሰለ 
ሕርሻዊ ንጥፈታት ክውስኸሉ ዘሎ 
ተኽእሎታት ብዝምልከት ኣቶ 
ማሕሙድ፡ “ኣነ ናይ ልምዓት ፍረታት 
ሓረስታይ እየ፡ ኣብኡ ድማ’የ ከተኵር 
ዝደሊ። ይኹን’ምበር ብውሱን መጠን 
ናይ ከብቲ ሕርሻ ክውስኽ እሓስብ 
እየ። ምኽንያቱ፡ እተን ከብቲ ካብ ሳዕሪ 
ናይዚ ጀርዲን ይምገባ፡ ብወገንና ድማ 
ንጀርዲን ድዅዒ፡ ንሰራሕተኛታት ድማ 
ጸባ ስለ ዝህባ ተደራራቢ ረብሓ ኣሎዎ” 
ይብል።
ንዝሓለፎም ብድሆታት ክገልጽ ከሎ፡ 
ኣብቲ ምጅማር ስርሑ ንኽልተ ሽሕ 
ሜትሮታት ዝዝርጋሕ ካናለ ማይ 
ብኮንክሪት ምስርሑ ቀሊል ከም ዘይነበረ 
እዩ ዝገልጽ። ብዘይካ’ዚ ፍርያቱ ናብ 
ዕዳጋ ንምብጻሕ ዝነበረ ናይ መስመር 
ጽርግያ ብድሆ፡ ማለት መጀመርታ 
ብመስመር ደማስ ነዊሕ ኪሎ ሜተር 
ይጓዓዝ ምንባሩ፡ ካብ 1995 ድማ 
ብመስመር ባቡር ይጥቀም’ኳ እንተ ነበረ፡ 
ምንቅስቓስ ባቡር ኣብ ዝደለዮ ሰዓት 
ክረክብ ዝከኣል ዘይምንባሩ ይዝክር። 
ኣብ 2000 ድማ ብደንጎሎ መበገሲ 
ዝኸውን ጽርግያ ብዓቕሙ ምእታዉ፡ 
ይኹን’ምበር እዚ’ውን ካብቲ ግቡእ 
መስመር ወጺኡ ብጎቦታት ዝሓልፍ 
ስለ ዝዀነ፡ እቲ ዝተሓልፈ ጻዕሪ ከቢድ 
ምንባሩ የብርህ። እቲ ዝነበረ ናይ ጽርግያ 
ጸገም፡ ድሕሪ ምብጻሕ ክቡር ፕረዚደንት 
ግቡእ መልክዑ ክሕዝ ምኽኣሉን፡ ካብቲ 
ግዜ’ቲ ጀሚሩ ብምሉእ ኣተኵሮ ኣብ 
ልምዓት ክወፍር ከም እተተባብዐን 
ይገልጽ።
እዚ ሓደ ካብ ጀጋኑ ልምዓትን ህንጸት 
ሃገርን ዝኾነ ዜጋ፡ ዜጋታትና ብሓፈሻ 
መንእሰያት ድማ ብፍላይ ነቲ በጺሕዎ 

ዘሎ ስራሕ ክዕዘብዎ ክመጹ ኸለዉ፡ 
ኣብ ስራሑ ዝያዳ ሞራል ከም ዝህቦን 
ነቶም በጻሕቲ ካብ ትካሉ ተመኵሮ 
ብምውሳድ፡ ልዕሊኡ ክሓስቡ ዝሕግዝ 
ምዃኑን ብምግንዛብ፡ ብፍላይ መንእሰያት 
ንስራሑ ክዕዘብዎ ይዕድም።

ንምውሓስ ቀጻልነት ተበጺሑ ዘሎ 
ውጽኢት ስራሕ ብመንጽር ምውርራስ 
ሞያ ብኣባላት ስድራቤት ብዝምልከት 
ኣቶ ማሕሙድ፡ “ወለደይ ተራ ሓረስቶት 
እዮም ኔሮም። ብወገነይ ካብቲ ናታቶም 
ባይታን ተመኵሮን ተበጊሰ፡ ነቲ ስራሕ 
ናብ ዘመናውነት ከም ዘምርሕ ገይረዮ። 
ሕጂ ድማ ኵሎም ኣባላት ስድራ ቤተይ 
ኣብዚ ናይ ጀርዲን ስራሕ ይሳተፉ 
ኣለዉ።  ማሽናት ናይዚ ጀርዲን ከም 
ቡክሊን፡ ትራክተር ከምኡ’ውን ሞያ 
ድራውሊኮ፡ ባዕላቶም እዮም ዘካይድዎ። 
ስራሐይ ንኽወርሱ ድማ እምህሮም 
ኣለኹ።” ክብል እንክትሰምዕ፡ ነቲ 
ካብቶም ያታዊ ሓረስታይ ዝነበሩ ወላዲኡ 
ዝተቐበሎ ሞያ፡ ብፍቕሪ፡ ብዓብዪ ጻዕርን 
ምርምርን ናብ ኣብነታዊ ዘመናዊ ሕርሻ 
ብምስግጋር፡ ቀጻልነቱ ኣውሒሱ ምህላዉ 
ንምግንዛብ ኣየጸግምን።
በዚ መሰረት ኣቶ ማሕሙድ፡ ንዕብየት 
ስርሑ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕ ጻዕረኛ 
ሓረስታይ፡ ክንድ’ዚ ዝኣክል ፕሮጀክት 
ዘካይድ ክኢላ መራሒ፡ ባይታ ስራሕ 
ንዝጠልቦ ፍታሕ ብተበላሓትነት ዝሰግር 
መሃዚ፡ ብውጽኢት ስርሑ መላእ ሃገር 
ዝምግብ፡ ህዝቡን ሃገሩን ዘፍቅርን ምስ 
ምዃኑ፡ ከምዚ ዓይነት ተውህቦታት 
ኣብ ሓደ ተኣኪቡ ክንድ’ዚ ዝኣክል 
ዕዮ ፈጢሩ ምርኣይ ሳሕቲ ዝርከብ 
ብርቂ ፍጻመ እዩ። ስለ ዝዀነ ንኣቶ 
ማሕሙድን ከምኡ ዝኣመሰሉ ሃገር ኣብ 
ምልማዕ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓርበኛታትን 
“ጀጋኑ ልምዓት” ዝብል ስያመ 
ዝዓብዮም ኣይኰነን። እቲ ምንታይ፡ እቲ 
“ሕድሪ ኣሎና፡ ግምጃ ክንስልማ” ዝብል 
ናይ ወትሩ መብጽዓና፡ ነፍሲ-ወከፍና 
ከምዚ ናይ ብዓል ኣቶ ማሕሙድ ብወኒ 
ምስ ሰራሕና እዩ ዝብጻሕ።

ሕርሻ ኣቶ ማሕሙድ፡ ኣካል ናይቲ 
ብ“ግንባር ጊንዳዕ” ዝፍለጥ ከቢድ 
ምርብራብን መስዋእትን ዝተኸፍለሉ 
መሬትና ብምዃኑ ድማ፡ ነዚ ዕዮ ኣብ 
መስርሕ ቃልሲ ንሃገራዊ ሓርነት፡ ኣብቲ 
ከባቢ ንዝተገብረ ብርቱዕ ምርብራብን 
ዝተኸፍለ ረዚን መስዋእትን ዝምልከት 
መግለጺታት ሰብ ውዕሎ እናስተንተንካ 
እንክትዕዘቦ፡ ንቓልሲ ፖለቲካዊ ሓርነትን 
ቃልሲ ቍጠባዊ ራህዋን ብምንጽጻር፡ 
“ኣብ ህይወት ብዘይ ቃልሲ ዝብጻሕ 
ዓወት የሎን፡ ነፍሲ-ወከፍ ዓወት ዝሓቶ 
ቃልሲ ድማ ምስ ሚዛኑ ዝዳረግ እዩ።” 
ኣብ ዝብል መረዳእታ የብጽሓካ።

ኣብቲ ናይ ዑደት ኣጋጣሚ፡ ኣቶ 
ማሕሙድ፡ ስርሓቱ ንኽዕወት ዓቢ 
ኣበርክቶ ንዝገበሩ ከም፦ “ቤት ጽሕፈት 
ፕረዚደንት፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ባንክታት 
ልምዓትን ወፍርን ከምኡ’ውን ንግዳዊ 
ባንክ ኤርትራ፡ ኮርፖረሽን ጥሪትን 
ዘራእትን፡ ምምሕዳር፡ …  ዝኣመሰሉ 
ኵሎም ደገፍተይ ልባዊ ምስጋናይ 
አቕርብ።” ኢሉ።

***

ኣቶ ማሕሙድ ሮሞዳን
መሃዝን ወናንን ዘበናዊ ጀርዲን
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ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ
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

ሰላማት ኣንበብቲ ሕቶ ሸባብ። 
ንሎሚ ከም ወትሩ ደላይ ምኽሪ 
ሓጎስ ካብ ማይድማ ብዛዕባ ክንክን 
ሕማም ሽኮርያ ዝምልከት ሓፈሻዊ 
ሓበሬታ ከነቕርብ ብዝተላበወና 
መሰረት፡ ነዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ 
ከነቕርበልኩም ተዳሊና ኣለና። 
ቅድሚኡ ግን፡፡ ኣገልግሎት ምኽሪ 
ቴለፎን ንእትደልዩ፡ ሰዓታትናን 
ቁጽሪ ተሌፎንናን ከነዘኻኽረኩም።

ሃማመተኤ ምኽሪ ብቴለፎን 
ቅድሚ ቀትሪ ካብ ሰዓት 10 
ክሳብ 12፡ ድሕሪ ቀትሪ ድማ 
ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 7። ልሙድ 
ተሌፎንና 124256 እዩ። ደውሉ 
ከነአንግደኩም ድሉዋት ኣለና።

ዝኸበርካ ሓጎስ፡ እዚ ቀጺልና 
እነቕርቦ ጥዕናዊ ሓበሬታ’ምበኣር፡ 
ንኣገባባት ኣመጋግባን ሓፈሻዊ 
ክንክንን ዝምልከት እዩ’ሞ፡ ንዝያዳ 
ድሕነት ፍልጠት ጥራይ ኣኻሊ 
ስለዘይኮነ፡ ጉዳይ ጥዕናና ምስ 
ሓኪምን ሕክምናን ጥቡቕ ዝምድና 
ብምፍጣር ከነውሕሶ ከምዘለና 
ከነዘኻኽር ንፈቱ።

ሕማም ሽኮር፡ ሓንሳብ ምስ ሓዘ 
ክሓዊ ዝኽእል ሕማም ኣይኮነን። 
ይኹን’ምበር፡ በቲ ሕማም ክመጹ 
ንዝኽእሉ ቅጽበታውን ዘገምታውን 
ሃልክታትን ሳዕቤናትን ንምቕናስ 
ዝሕግዝ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝእዘዝ 
መድሃኒት ኣለዎ። እቲ ብመልክዕ 
መርፍእ ወይ ከኒና ዝውሰድ 
መድሃኒት፡ ከከም ዓይነትን ዓቐንን 
ሽኮር ክፈላለ ይኽእል። ምስ ሓኪም 
ብዝግበር ምርድዳእን ብሕክምና 
ብዝካየድ መርመራን፡ ዝውሃብ 
ዓይነት መድሃኒትን ክቀያየር 
ይኽእል። ክንስሕቶ ዘይብልና ሓቂ 
ግን፡ ሕማም ሽኮር ነባሪ ሕማም 
ስለዝኾነ፡ ብስሩዕን ኣብ ፍሉጥ 
ሰዓታትን ክውሰድ ይግባእ። እቲ 
እንወስዶ መድሃኒት ኢንሱሊን 
ምስዝኸውን ምቖት ከበላሽዎ 
ስለዝኽእል፡ ኣብ ዝሕል ዝበለ ቦታ 
ክቕመጥ ይግባእ። ብዘይካ’ዚ ንኻልእ 
ግዝያዊ ይኹን ሕዱር ሕማም 
እንወስዶ መድሃኒት እንተልዩ፡ 
ንዝእዝዙልና ሓካይም እንወስዶ 
መድሃኒት ክንሕብሮም ይግባእ። 
ምኽንያቱ ገሊኦም መድሃኒታት 
ንዓቐን ሽኮር ካብ ንቡር ወጻኢ 
ክጸልውዎ ስለዝኽእሉ።

ጎኒጎኒ መድሃኒት፡ ሕማም ሽኮር 
ዘለዎ ሰብ፡ ኣብ ኣመጋግባኡ ዘርእዮ 
ተገዳስነት’ውን እቲ መሰረታዊ 
ክንክን እዩ።

ሕማም ሽኮር ዘለዎ ሰብ ኣብ 

ዓይነት ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ 
ዓቐንን ግዜን መግቢ ክግደስ ከም 
ዘለዎ፡ ሓካይም ይመኽሩ። ጽሕጊ 
(fiber) ዘለዎም ኣእካል፡ ሓደስቲ 
ኣሕምልትን ፍረታትን ምምጋብ፡ 
መዓልታዊ በብግዜኡ ካብ ክልተ 
ሊትሮ ዘይውሕድ ማይ ምስታይ 
ነቲ ሕማም ካብ ዝሰማማዕ ሜላ 
ኣመጋግባ እዩ። ከምቲ ኣቐድም 
ኣቢለ ዝነገርኩኻ ልዑል መጠን 
ሽኮር ኣብ ደሙ ዘለዎ ምስ ሕማም 
ሽኮርያ ዝነብር ሰብ፡ ብቕልጡፍ 
ሓቒቖም ሽኮር ከመንጭዉ ዝኽእሉ 
ከም ተምሪ፡ ጻዕዳ ሽኮርን መዓርን 
ክወስድ የብሉን። በንጻሩ ትሑት 
መጠን ሽኮር ኣብ ደሙ ዘለዎ 
ድማ ቀልጢፎም ሓቒቖም ሽኮር 
ዝህቡ መግብታት የድልይዎ። 
እዚ ድማ ቅድሚ ዓይነት መግቢ 
ምምራጽካ ኩነታት ዓቐን ሽኮር ኣብ 
ደምካ ምፍላጥ የገድስ ማለት’ዩ። 
እዞም ዝስዕቡ መግብታት ግና 
ምስ ሕማም ሽኮር ዝነብሩ ሰባት 
እንተወሰድዎም ኣሉታዊ ሳዕብየን 
ዘውርዱ ኣይኮኑን። እኳ ድኣ ከም 
ስቶሞኮን ጸገማት ልብን ዝኣመሰሉ 
ተወሰኽቲ ሕማማት ንኸየማዕብሉ 
ሓገዝቲ እዮም። 

ቀዳማይ ስገም፡ ብዝተዃእኰአ 
ስገም ዝተዳለወ ስብቆ ምምጋብ 
ኣብ ደም ዘሎ መጠን ሽኮር ብ70 
ሚእታዊት ናይ ምጉዳል ተኽእሎ 
ከም ዘለዎ ዝተኻየዱ መጽናዕትታት 
የረጋግጹ። ስገም ብጽሕጊ ካብ 
ዝሃብተሙ ዓይነታት ኣእካል ሓደ 
ብምዃኑ፡ መጠን ሽኮር ኣብ ደም 
ንነዊሕ ሰዓታት ጎዲሉ ንኽጸንሕ 
ይሕግዝ። ካልኣይ ጥረታት፡፦ 
ከም ባልደንጓን ዓተርን ዝኣመሰሉ 
ጥረታት ልዑል ትሕዝቶ ጽሕጊ 
ኣለዎም። እዞም ጥረታት እኹል 
ትሕዝቶ ፕሮቲን ስለዘለዎም፡ መጠን 
ሽኮር ኣብ ደም ትሒቱ ንኽጸንሕ 
ልዑል ጥቕሚ ኣለዎም። ሳልሳይ 
እንቋቝሖ፡ ልዑል ፕሮቲን ስለዘለዎ፡ 

ዝሓሸ ኣመጋግባን ክንክን

ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት ብመጠኑ 
ክወስድዎ ምስ ዝኽእሉ ቀልጢፉ 
ጥሜት ከይስምዖም ይገብር። በዚ 
ድማ ኣብ ደም ናይ ዝህሉ መጠን 
ሽኮር ክጎድል ይሕግዝ። 

ራብዓይ ዓሳ፡ ሕሙማት ሽኮር፡ 
ብጸገማት ልቢ ክጥቅዑ ስለዝኽእሉ፡ 
ዋላ’ውን ኣብ ክልተ ሰሙን 
ሓንሳብ ዓሳ ምምጋብ፡ ጸገማት ልቢ 
ንኸይነማዕብል ብ40 ሚእታዊት 
ክከላኸለልና ይኽእል’ዩ። ስለዝኾነ 
እዮም ድማ ሕማም ሽኮር ዘለዎም 
ሰባት ዓሳ ምምጋብ ከዘውትሩ 
ክኢላታት ስነ መግቢ ዝሕብሩ። 

ሓሙሻይ ዘይቲ ኣውሊዕ፡ ጸረ-
ምቅጻል ባህሪ ስለዘለዎ፡ ንሕማም 
ሽኮርን ልብን ናይ ምርግጋእ ጠባይ 
ኣለዎ። 

ሻዱሻይ ምቁር ድንሽ፡ እዚ ዘለዎ 
መግቢ ምብላዕ ኣብ ደም ዝህሉ 
መጠን ሽኮር ብ30 ሚእታዊት 
ንኸይድይብ ይሕግዝ። ምቁር ድንሽ 
ብጽሕጊ ዝበልጸገ ዓይነት መግቢ እዩ። 
ኮሌስትሮል ኣብ ምጉዳልን ምሕቃቕ 
መግቢ ብንጥፈት ንምክያድን’ውን 
ይሕግዝ’ዩ። ብካሮቲኖይድ ዝተባህለ 
ባእታ ሃብታም ብምዃኑ ድማ 
ሰብነትና ንኢንሱሊን ቅጽበታዊ 
ግብረ መልሲ ንኸማዕብል የኽእል።                
ብሓፈሽኡ፡ ሕማም ሽኮር ዘለዎ 
ሰብ፡ መጠን ናይቲ ዘድልዮ ጸዓት 
ንምርካብ ጥራሕ ክምገብ እዩ 
ዘለዎ። ተረኽበ ኢልካ ብዙሕ 
ምምጋብ ግና ንጥዕናኻ መሊሱ ከም 
ዝጎድእ ክርሳዕ የብሉን። ሓይሊ 
ዝህቡ መግብታት ከም ሩዝ፡ ፓስታ፡ 
ቅጫ፡ ባኒ፡ ጣይታ ወዘተ ዝኣመሰሉ 
መግብታት፡ እንተተኻኢሉ ዝበዝሐ 
ግዜ ኣብ እዋን ቁርሲ ክውሰድ 
እንከሎ፡ ኣብ እዋን ምሳሕን ድራርን 
ኣሕምልቲ ብብዝሒ ክትምገብ 
ተመራጺ ይኸውን።

እዞም ዝስዕቡ ድማ ሓደ ምስ 
ሕማም ሽኮርያ ዝነብር ሰብ ኣብ 

መዓልታዊ ንጥፈታት ህይወቱ 
ከማልኦም ዘለዎ ጥንቃቐታት’ዮም። 
ንሶም ድማ፡ ቀጻሊ ጽሬት 
ኣካላት ምክያድ፡ ጥራይ እግርኻ 
ዘይምንቅስቓስ፡ ቅድሚ ድቃስ 
ኣእጋር ብልቡጥ ማይ ምሕጻብን 
ዝኾነ ጸገም ከይህልዎም ምፍታሽ፡ 
ምቹእነት ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት 
ጫማ ምምራጽ፡ ጽፍሪ ኣጻብዕቲ 
ብጥንቃቐ ምስዳድ፡ ቀጻሊ ግቡእ 
ሕክምናዊ መርመራታት ምክያድን 
ካልእን የጠቓልል። ኣብ ሕማም 
ሽኮር ኣእጋርና ሓያሎ ምልክታት 
ስለዝህበና፡ ኣእጋርና፡ ክሳብ መንጎ 
ኣጻብዕትና፡ ብኹሉ ወገናቶም 
ብዝግባእ ክንምርምሮን ክንዕዘቦን 
ኣገዳሲ እዩ። ዝለምለመ፡ ዝተረረ፡ 
ዝሓበጠ፡ ዝረኸሰ፡ ሕብሩ ዝቐየረ፡ 
ዝተጨዳደደ ወይ ዝሓርፈፈ 
ዘይንቡር ተርእዮታት ከይህሉ 
ኣእጋር ብዝግባእ ምፍታሽ የድሊ። 
ኣብ እግሪ ዘጋጥም ቀሊል ዝመስል 
ቁስሊ ይኹን ልሕጻጽ ኣብ እዋኑ 
ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ 
ኣለዎ። ግቡእ ክንክን ምስ ዘይግበረሉ 
ግና እናገደዱ ኣብ ዝኸድሉ ብሰንኪ 
ሽኮርያ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ 
ስለዝጎድል ምቝራጽ መሓውር 
ከስዕብ ይኽእል’ዩ። ስለዚ፡ ሕማም 
ሽኮር ዘለዎም ሰባት ናብ ዓራት 
ቅድሚ ምድያቦም መዓልታዊ 
ኣእጋሮም ብግቡእ ክድህስሱ 
ይግባእ። ኣብ ምንቅስቓሶም’ውን 
ነቲ ሕማም ዝምችእ ገፊሕ፡ ታኮ 
ዘይብሉ፡ ፈኲስ ናይ ቆርበት ጫማ 
ክወድዩ ተመራጺ’ዩ።

ከም ተወሳኺ ሓበሬታ፡ ኣብ 

ሕዱር ሕማማት ብፍላይ ድማ ኣብ 
ሕማም ሽኮርያ ዘለና ኣተሓሕዛ 
ልቦና ዝተሓወሶ’ዩ ክኸውን ዘለዎ። 
ብደገደገ ወይ’ውን ካብ ከባቢና 
እንረኽቦ ናይ ፍወሳ ፈተነታት፡ 
ንዘይተደልየ ሃልክታት ወይ ንሞት 
ከቃልዓና ስለዝኽእል፡ ካብ ምትግባሩ 
ክንቁጠብ ይግባእ። ብተወሳኺ፡ ኣብ 
ጥዕናና ዘጋጥም ሓድሽ ተርእዮታት 
ብቕልጡፍ ሓገዝ ሰብሞያ ጥዕና 
ክንሓተሉ ኣገዳሲ’ዩ። “ክገድፈኒ 
እዩ፡ ዘይቀሊል’ዩ” እናበልካ ግዜ 
ምውሳድ፡ ዝገደደ ጥዕናዊ ጸገማት 
ከስዕብ ዝኽእል’ዩ። ብፍላይ 
መድሃኒት ብግቡእ እናወሰድና 
ሕማቕ ምስ ዝስምዓና መዓልቲ 
ቆጸራ ክኣክል ኣይንጸበ። ሕክምና 
ብምኻድ ቅልጡፍ ረዲአት 
ከምእንረክብ ንግበር። ብተወሳኺ፡ 
ብቐጻሊ ትሑት መጠን ሽኮር 
ዘጋጥሞም ሕሙማት፡ ኣብ ጉዕዝኦም 
ሽኮራዊ መግብታት ከም ካራሜለ 
ኣብ ጅብኦም ክሕዙ ይምከሩ። 
ብዘይካ’ዚ ምስ ሽኮርያ ዝነብሩ ሰባት 
ካብ ከባቢኦም ቅልጡፍ ረዲኤት 
ንክረኽቡ፡ ንሕማሞም ዝገልጽ 
ጽሑፋዊ ሓበሬታ ብወረቐት ወይ 
ኣብ ሞባይል ከስፍሩ ተመራጺ 
እዩ። እንተተኻኢሉ’ውን ምስ 
ማሕበር ሽኮርያ ብምጥርናፍ ነቲ 
ሕማም ዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታን 
ምኽርታትን ምርካብ ይክኣል።

ዝኸበርካ ሓጎስ፡ ዘቕረብናዮ 
ትሕዝቶ ንትጽቢታትካ ኣረጋጊኡ 
ክኸውን ተስፋ ንገብር። ንኹሉኹም 
ኣንበብቲ ድማ ኣዚና ነመስግን። 
ሰላም ቅነ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ሓበን ተስፋሚካኤልሓበን ተስፋሚካኤል
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ንዓይነ-ስዉራን እተገልግል ምዕብልቲ በትሪ...ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ - 
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ንዓይነ-
ስዉራን እተገልግል ምዕብልቲ በትሪ 
ከም ዝመሃዙ ሓቢሮም። እታ በትሪ፡ ኣብ 
ዱኳን ኣስቤዛ ክዕድጉ ኢሎም ንዝመጽኡ 
ዓይነ-ስዉራን፡ መጸበይ ቦታ እናሓበረትን 
ዝበለጸ ናጻ ኮፍ መበሊ እናነገረትን 
ከም እትሕግዞም እዮም እቶም መሃዝታ 
ዝገልጹ ዘለዉ።

“እዛ ምሂዝናያ ዘለና ምዕብልቲ በትሪ፡ 
ከም’ቲ ጸገም ናይ ዓይኒ ዘይብሎም ሰባት፡ 
ኣብ እንዳ ሻሂ፡ ዱኳንን ካልእ ህዝባዊ 
ትካላትን ከይዶም ኣብ’ቲ ዝምችኦምን 

ጽቡቕ ቦታን መሪጾም ኮፍ ዝብሉ፡ ንዓይነ-
ስዉራን ድማ ከምኡ ዕድላት ክንፈጥረሎም 
ብምባል ኢና ክንምህዛ ተጓይና። እዚ ማለት፡ 
ዓይነ-ስዉራን ናብ እንዳ ሻሂ ይኹን ናብ 
ዱኳን ኣብ ዝኸዱሉ እዋን፡ ኣብ ክንዲ ኣብ 
ዝዀነ ናጻ ቦታ ኮፍ ዝብሉ፡ እታ ምዕብልቲ 
በትሪ፡ ብድምጺ ሓበሬታ እናልኣኸት፡ ኮፍ 
ክብልሉ ዝኽእሉ ዝበለጸን ዝሓሸን ቦታ 
ደልያ’ያ እትነግሮም። ብሓገዛ ናይ’ታ 
በትሪ ድማ፡ ብዘይ ጸገም ኣብ ዝበለጸ ቦታ 
ኮፍ ክብሉን ክጽበዩን ይኽእሉ” እናበለ 
ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ናይ’ታ ምዕብልቲ 
በትሪ ይገልጽ ተመራማሪ ጋዞላ ሊ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ቀንዲ ኣተኵሮ 

ቴክኖሎጂ፡ ነቶም ዝተፈላለየ ኣካላውን 
ስነ-ኣእምሮኣውን ስንክልና ዘለዎም ሰባት፡ 
ከገልግሎም ዝኽእል ምህዞታት ኣብ 
ምፍራይ ክኸውን ከም ዝግባእ እዮም 
ዘገንዝቡ። ነቶም እንጥቀመሎም ኣቕሑን 
ንብረትን እናኣማዕበልና ክንከይድ ዝንኣድ 
ስራሕ’ኳ እንተዀነ፡ ጠመተን ኣድህቦን 
ክኢላታትን ተመራመርቲን ግና ብዝያዳ 
ነቶም ብሰንኪ ስንክልና ካብ ኣገልግሎት 
ቴክኖሎጂ ርሒቖም ዝርከቡ ሰባት ዝሕግዝ 
መሳርሒታት ኣብ ምምዕባል ክኸውን 
ከምዘለዎ፡ ለበዋኦም ኣመሓላሊፎም።

“ብጓህን በይናዊ ስምዒትን ዝሳቐዩ ሰባት፡ ቀልጢፎም ይኣርጉ” ተመራመርቲዕድመ እናወሰኽና ኣብ እንኸደሉ፡ 
ኣብ ገጽናን ኣካላትናን ከም፡ ምዕጣር 
ቈርበት፡ ምድካም ኣካላት፡ ሽበትን ካልእን 
ለውጥታትን ክስዕቡ ይጅምሩ። እዞም 
ምልክታት እዚኣቶም፡ ኣብ ገለ ሰባት 
ቅድሚ ግዜኡ ክርኣዩ ይኽእሉ እዮም። 
እቲ ምኽንያት፡ ብሰንኪ ተወርሶ፡ ሕዱር 

ሕማም፡ ዝተፈላለዩ ወልፍታት ሽጋራን 
ትንባኾን ክኽሰቱ ይኽእሉ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ብናይ ሓዘንን በይናውነት ስምዒትን 
ዝሳቐዩ ሰባት፡ ቅድሚ ዕድመኦም 

ኣካላቶም እዩ ክኣርግ ዝጅምር። 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ስታንፎርድ 

- ካሊፎርኒያ፡ ብሕዙን መንፈስን በይናዊ 
ስምዒትን ዝሳቐዩ ሰባት፡ ካብ ኣትከኽቲ 
ሽጋራ ንላዕሊ ቀልጢፎም ናይ እርጋን 
ምልክታት ከም ዘርእዩ ሓቢሮም። እቶም 
ተመራመርቲ፡ ሽጋራን ካልእ ወልፍታትን፡ 
ደጋዊ ምስልናን ውሽጣዊ ኣካላትናን 
ኣበላሽዩ ዘእርገና ምዃኑ እናጠቐሱ፡ በቲ 
ዘካየድዎ መጽናዕቲ ግን፡ ብጓሂን በይናዊ 
ስምዒትን ዝሳቐ ሰብ፡ ዝያዳ ቀልጢፉ 
ከም ዝኣርግ ክርድኡ ከምዝኽኣሉ 
ኣፍሊጦም።
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣብ’ዚ ዓውዲ 

ኣተኲሮም ምስ ዘጽንዑ ኣብ ዝተፈላለያ 
ሃገራት ምስ ዝርከቡ ተመራመርትን 
ክኢላታትን ብምሽራኽ እዮም 

ምርምሮም ኣካይዶም። ልዕሊ ዕድመኦም 
ዝመስሉ ሰባት ኣኪቦም ብዘካየድዎ ናይ 
ሕቶን መልስን፡ ሕክምናዊ ምርምርን ከኣ፡ 
ካብቶም ኣትከኽቲ ሽጋራ ንላዕሊ እቶም 
ሕዙናትን ብበይናውነት ስምዒት ዝሳቐዩን 
ሰባት፡ ኣራጋት ኰይኖም ተረኺቦም። 
“እቶም ብብዝሒ ወቕዒ ልቢ 

ኣጋጢምዎም ዝነበሩን ዝተፈላለየ 
ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ሰባት፡ ናይ 
እርጋን ምልክት ከርእዩ ንቡር እዩ። 
እቶም ኣትከኽቲ ሽጋርን ግዙኣት ናይ 
ዝተፈላለየ ወልፍታትን እውን ልዕሊ 
መዛኑኦም ኣሪጎምን ቈርበቶም ተበላሽዩን 
ክትረኽቦም ዘገርም ኣይኰነን። ካብ’ዚ 
ብዘይፍለ፡ በቲ ዘካየድናዮ መጽናዕቲ 
መሰረት፡ ዘይሕጉሳትን ብጽምዋ 
እንሽገርን ምስ እንኸውን፡ ቀልጢፍና 

ክንኣርግ ጠንቂ ስለዝዀነና፡ ካብ ከም’ዚ 
ዓይነት ስምዒታት ናጻ ክንከውን ከም 
ዝግብኣና ክንርዳእ ክኢልና” ይብል 
ክኢላ ናይ’ቲ ዓውዲ መጽናዕቲ ዶ/ር 
ኣሌክስ ዛፎር።
እቶም ተመራመርቲ፡ ግዙእ ናይ 

ሽጋርን ሓሺሽን ምዃን፡ ከበላሽወካ 
ዝኽእል ወልፊ ባዕልኻ ዓዲግካ እርጋንካ 
ዘቀላጥፍ ሓደገኛ ልምዲ ምዃኑ እናገለጹ፡ 
ሕዙንን ኣስቈርቋርን ምዃን ንባዕሉ፡ 
ንናይ ስምዒት ጥዕናኻ ብኣሉታ ሃስዩ፡ 
ቅድመ ግዜኡ ዘእርግ ሓደገኛ ሕማም 
ከም ዝዀነ የነጽሩ። ኣስዒቦም፡ ሓጐስካን 
ሰላምካን ከይዝረግ ንምጥንቃቕ፡ ካብቶም 
ኣሉታውያን ስምዒታት ከስዕቡልካ 
ዝኽእሉ ጠንቅታት እናተኣለኻ፡ ጥዕናኻ 
ክትሕሉ ከም ዝግባእ የዘኻኽሩ።

ኣእምሮ ሰራሕተኛታት ዘዛኒ ሮበት!
ኣብ እንሰርሓሉ ቦታ፡ ብጻዕቂ ስራሕ 

ምስ እንሽገር፡ ኣእምሮና ክዛነን ከዕርፍን 
ከም ዝደሊ ርዱእ እዩ። በዚ ምኽንያት፡ 
ሓይልና ተሓዲሱ ንኽንምለስ፡ ኣብ መንጎ 
ስራሕ ናይ ሻሂ ሰዓታት እናበልና ንወጽእ። 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኬምብሪጅ - 
ዓዲ-እንግሊዝ፡ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ኰይኑ 
ንኣእምሮ ሰራሕተኛታት ዘዛንን ዘሐይልን 
ሮበት ኣማዕቢሎም ምህላዎም ይሕብሩ 
ኣለዉ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ክልተ ዓይነት ሮበት 

እዮም ኣዳልዮም ዘለዉ። እቲ ሓደ ሮበት፡ 
ደቂቕ ባምቡላ ዝመስል ኰይኑ ጽቡቕ 
ክበሃሃል ዝኽእል እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ 
ግና፡ ካብኡ ዝዓቢ’ኳ እንተዀነ፡ ድሩት ናይ 
ምብህሃል ክእለት ዝነበሮ እዩ። ክልቲኦም 
ድማ፡ ኣብ ገጾም ዝተፈላለየ ምልክታት 
ከርእዩ ዝኽእሉን ድምጺ ዘለዎምን ኰይኖም 
ተሃንዲሶም። ኣብ ውሽጢ ኣካላቶም እውን፡ 
ክዛረብዎ ዘለዎም ቃላት ብዝተራቐቐ 
ኣርተፊሻላዊ ብልሓት ተመሊኡሎም ዘለዉ 

እዮም። 
እቶም ተመራመርቲ ፈተናኦም 

ንምክያድ፡ ነቶም ሮበት ኣብ ሓደ ጽዑቕ 
ስራሕ ዝመልኦ ቤት-ጽሕፈት ዝሰርሑ 
ሰራሕተኛታት ዝርከብዎ ቦታ እዮም 
ኣቐሚጦምዎም። እቶም ሰራሕተኛታት 
ከኣ፡ ኣብ መንጎ፡ ናይ ዕረፍቲ ደቓይቕ 
ወሲዶም ናብቶም ሮበት እናኸዱ፡ ምስቶም 
ሮበት ክጠማመቱ ጀሚሮም። 
“እቲ ዝደቐቐ ሮበት ናይ ቈልዓ ድምጺ 

ዝውንን ስለዝዀነ፡ ብሓገዝ ናይ’ቲ 
ዝተገጥመሉ ናይ ምብህሃል ክእለት፡ 
እቶም ንፈተነ ዘምጻእናዮም ሰራሕተኛታት 
ክዘናግዕሉን ኣእምሮኦም ከሐድሱን ክኢሎም 
እዮም። በቲ ካልኣይ ዓቢ ሮበት ግን ሕጉሳት 
ኣይነበሩን። ምስ’ቲ ሮበት ክዛረቡን ከዕልሉን 
ካልእ ዓበይቲ ትጽቢታትን እዩ ነይርዎም። 
እንተዀነ፡ እቲ ዓቢ ሮበት፡ ናይ ምብህሃል 
ክእለቱ ከነማዕብለሉ እንከለና ዝተፈላለየ 
ሕጽረታትን ድሩትነትን ስለዝነበሮ እዩ። 
በዚ ምኽንያት፡ ውጽኢታዊ ክኸውን 

ኣይከኣለን።” ብምባል ይገልጽ 
ኣብ’ቲ ምርምር ዝተሳተፈ ዶ/ር 
ሚኮል ሶፓታ።
ኣብ መወዳእታ፡ ሰባት ኣብ 

ክንዲ ከዕርፉ ኢሎም ካብ ስራሕ 
ወጺኦም ዝንቀሳቐሱ፡ ኣብ ቦታ 
ስራሖም ኰይኑ ንኣእምሮኦም 
ኣብ ምዝናይን ጥዕና ሓንጐሎም 
ኣብ ምድልዳልን ዝነጥፍ ሮበት 
ከማዕብሉ ምዃኖም እቶም 
ተመራመርቲ የረድኡ።

ስማርት ጓንቲ፡ ንተማሃሮ ብመብጣሕቲ ሕክምና የሰልጥን!
መሃንድሳት ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ 

ምዕራብ ሲድኒ፡ ብዓውዲ ሕክምና 
ንዝስልጥኑ ዘለዉ ተማሃሮ፡ ኣብ 
መብጣሕታዊ ሕክምና ልምምድ ኣብ 
ምክያድ ክሕግዞም ዝኽእል ‘ስማርት 
ጓንቲ’ ከም ዘማዕበሉ ይሕብሩ። እቶም 
ተማሃሮ፡ ብዓበይቲ ሓካይምን በቲ 
ተማሂዙ ዘሎ ቴክኖሎጂን ተሓጊዞም 
እዮም ስልጠናታቶም ዘተግብሩ ዘለዉ።
“እቶም ተማሃሮ ሓካይም፡ ነቲ 

ስማርት ጓንቲ ለቢሶም መብጣሕታዊ 
ልምምድ ከካይዱ እንከለዉ፡ እቲ 
ጓንቲ ንዅሉ ምንቅስቓሳት ኣእዳዎም 
እዩ ዝስንዶ። ነቲ ዝሰነዶ ሓበሬታ 
ድማ ናብ ኮምፕዩተር ይልእኮ’ሞ፡ 
ብድሕሪ’ዚ፡ እቶም ተማሃሮ ካብ’ቲ 
ኮምፕዩተር እናተመልከቱን ጌጋታቶም 
እናኣረሙን ልምምዳቶም ይቕጽሉ። 
በዚ ኸኣ፡ እቲ ስማርት ጓንቲ፡ ጌጋታት 
ናይቶም መብጣሕታዊ ሕክምና 
ዝለማመዱ ዘለዉ ተማሃሮ ሓካይም፡ 
እናኣረመን እናስተኻኸለን የሰልጥኖም 
ኣሎ” ብምባል ሓፈሻዊ መብርሂ 
ናይ’ቲ ምህዞ ይገልጽ ዶ/ር ጋፍ ሊዊ። 
ዶ/ር ጋፍ ሊዊ፡ ነቲ ጓንቲ ኣብ 

ምምሃዝ ዓቢ ተራ ዝተጻወተ 
ተመራማሪ እዩ። ንሱ፡ መብጣሕቲ 
ንምክያድ ዝስልጥኑ ተማሃሮ፡ ክንዮ’ቲ 
ዝወሃቦም ስልጠናታትን ብዋጋ 
ኣዝዮም ክቡራት ዝዀኑ ቴክኖሎጂን፡ 
ብዝተሓተ ወጻኢታት ክስልጥኑ 

ዘኽእሎም መንገዲ ንምርካብ፡ ሃሰው 
ክብል እዩ ጸኒሑ። ንሱን ካልኦት 
ተመራመርቲ ብጾቱን ብምዃን ከኣ፡ 
ነቲ ዘማዕበልዎ ስማርት ጓንቲ፡ ብዋጋ 
ዝተሓተ፡ ብመንጽር ስራሕ ግና ዝዓበየ 
ኣበርክቶ ዝህብ ገይሮም ከዳልውዎ 
ምኽኣሎም ሓበኖም ይገልጹ። በቲ 
ዝርእይዎ ዘለዉ ውጽኢት ዕጉባት 
ምዃኖም ድማ ወሲኾም ይሕብሩ። 
ሰልጠንቲ ብወገኖም፡ ብዘይ ናይ 

ሓኪም ሓገዝ፡ ነቲ ምንቅስቓሳት 
ናይ ኣእዳው ተረዲኡ ጌጋታት 
ኣብ ምእራም ዝነጥፍ ስማርት ጓንቲ 
ክምዕብል ምኽኣሉ፡ ሕጉሳት ምዃኖም 
ጠቒሶም፡ ኣብ ቀጻሊ ከምኡ ዓይነት 
ምህዞ ብብዝሒ ክፈሪ ከም ዘለዎ 
ኣገንዚቦም።
ነዚ ማዕቢሉ ዘሎ ስማርት ጓንቲ፡ 

ናብ ሞባይል ሓበሬታ ከመሓላልፍ 

ከም ዝኽእል ገይርካ ምድላዉ፡ ሓደ 
ካብ’ቲ ናይ መጻኢ መደባት ናይ’ቶም 
ተመራመርቲ እዩ። ኣብ ምዕቡላት 
ሞባይላት ከም ኣፕሊከይሽን ብምጽዓን 
ከኣ፡ ናይ መብጣሕቲ ስልጠና ዝወስዱ 
ተማሃሮ ነቲ ስማርት ጓንቲ ንገዛኦም 
ሒዞም ብምኻድ፡ መብጣሕታዊ 
ልምምዳቶም ኣብ ባምቡላታት 
እናኣካየዱ፡ ካብ’ቲ ዝገብርዎ 
ምንቅስቓሳት ድማ ናብ  ሞባይሎም 
ዝመሓላለፍ ሓበሬታ እናተመልከቱ 
ክስልጥኑ ዝኽእሉ ገይርካ ምድላው 
ከም ዝዀነ ወሲኾም ይገልጹ። ንሳቶም 
ኣስዒቦም፡ እዚ ዝማዕበለ ስማርት 
ጓንቲ፡ ብዘይካ ኣብ ዓውዲ ሕክምና፡ 
መሳርሒ ሙዚቃ ክመልኩ ንዝስልጥኑ 
ተማሃሮ እውን ሓጋዚ ክኸውን 
ክጽዕሩሉ ምዃኖም ኣብ መወዳእታ 
ተማባጺዖም።
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ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

    ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ናይዚ ጽሑፍ’ዚ፡ 
ኣመሰራርታ ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ፡ ላቲን 
ኣመሪካ፡ ኣፍሪቃ ተመልኪትና። ተራ “ዋዕላ 
በርሊን” ኣብ ምሽማው ግዝኣታት ኣፍሪቃ፡ 
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ውድድራት 
እውን ርኢና። መቐጸልታኡ ይስዕብ፦ 
ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ (Periplus ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ (Periplus 

of the Erythraean Sea)of the Erythraean Sea)
  ቅድሚ 2000 ዓመታት ዝተጻሕፈ 

ሰነድ፡ ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ “Periplus 
of the Erythraean Sea” ንታሪኽ ቀርኒ 
ኣፍሪቃ ኣብ ጥንታዊ ዘመን ኣመልኪቶም 
ካብ ዝተሰነዱ ጽሑፋት እቲ ቀንዲ እዩ። 
እዚ ሰነድ’ዚ ሱሳን ሽዱሽተን ክፍሊታት 
(Sections) ኣለውዎ። ኣብ ብዙሕ 
ኣጋጣሚታት ከኣ፡ ክኢላታት ከም መወከሲ 
ዝጠቕስዎ መጽሓፍ እዩ። እዚ ሰነድ’ዚ ኣብ 
ቀዳማይ ሓበራዊ ዘመን (ሓ.ዘ)፡ ኣብ ከባቢ 
60 ሓ.ዘ. ከም ዝተጻሕፈ ይፍለጥ።
  ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ፡ ዘመናዊ 

ካርታ ኣብ ዘይነበረሉ እዋናት ንባሕረኛታት 
እምብራጦርያ ሮማ፡ ኣገዳሲ ሓበሬታታት 
ዝሰነደ፡ ናይ ዝተበጽሑ ወደባት፡ ኩነታት 
ኣብቲ ቦታ ዝነብር ህዝቢ፡ ሃይማኖቱ፡ 
ቋንቋኡ፡ ባህሉን ልምዱን፡ ፖለቲካዊ 
ኩነታቱ፡ ጸጥታኡ፡ ዝቆጻጸሮ መሬት፡ ንግድን 
ምንቅስቓሳቱን ወዘተ. ብዝርዝር ዝጠርነፈ 
ሰነድ እዩ። እቲ ጸሓፋይ ብዛዕባ’ቲ ዝበጽሖ 
ወደባት ጥራይ ኣይኮነን ጽሒፉ። ንውሽጢ 
መሬት ኣቲኻ ዘነበረ ኩነታት’ውን ሰኒዱ 
እዩ። ካብ’ቲ ሰነድ ከም እንግንዘቦ፡ እቲ 
ሰናዲ ካብ ከባቢ ወደብ ፍንትት ኣብ ዝበለ 
ቦታታት ዘነበረ ኩነታት፡ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ 
መሬት ኣትዩ ዝረኣዮ ዘይኮነስ ዝተነግሮ 
ወይ ዝሰምዖ እዩ ጽሒፉ።
  ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ፡ በቲ ብሉጽ 

ሰነዳቱ ንብዙሓት ናይ ታሪኽ ጸሓፍቲ 
መወከሲ ኮይኑ ከብቅዕ፡ ናይዚ ታሪኻዊ 
ሰነድ፡ ጸሓፊ መን ምዃኑ ብርግጽ 
ኣይፍለጥን እዩ። ዊልፍረድ ስኮፍ (Wil-
fred H. Schoff 1912 ዓ/ም) ከም ዝገልጾ፡ 
“እዚ ሰነድ’ዚ፡ ኣብ ከባቢ 59-62 ሓ.ዘ. 
ዝተጻሕፈ እዩ። ጸሓፊኡ ከኣ፡ ተልመዴን 
ወይ ኣማተር (amateur) ኮይኑ፡ ኣብ 
ግብጺ ዝቕመጥ ግሪኻዊ ትውልዲ ዘለዎ 
ዜጋ እምብራጦርያ ሮማ እዩ” ይብል። 
ከምዚ መበሊኡ፡ ኣብቲ ጽሑፍ ብዙሕ 
ናይ ግሪኽን ላቲንን ቃላት ተሓናፈጹ 
ስለዝረኸቦ ‘እዚ ጽሑፍ’ዚ ብክኢላ ሰናዲ 
ታሪኽ ኣይተጻሕፈን’ ካብ ዝብል ገምጋም 
ነቒሉ እዩ። ኣብ ርእሲ’ዚ፡ እቲ ጽሑፍ ኣብ 
ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይሊታት ብምውዳቑን 
ብግቡእ ሰለ ዘይተሰነደን ገለ ሰነዳቱ’ውን 
ብሸፈጥ ተባዚሖም እዮም።
   ካልኦት ጸሓፍቲ፡ “ስኮፍ ዝተወከሶ 

ሰነድ፡ በቲ ባሕረኛ ዝተጻሕፈ መበቆላዊ 
ሰነድ ኣይኮነን” ይብሉ። እዚ ዘነጽሮ 
እንተሎ ታሪኻዊ ሰነድ ብሰብ ረብሓን 
ሰናዕቲ ታሪኽን ብቐሊሉ ክምስራሕ ከም 
ዝኽእል’ዩ። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ ኣብ 
ከባቢና መሳፍንቲ ኣምሓራን ትግራይን 
ስልጣኖም ንምርግጋጽን ንምድልዳልን 
ብዙሓት ‘ክኢላታት’ ብምውፋር፡ እንተላይ 
ንመጽሓፍ ቅዱስ ብጌጋ ብምቕራብ ብዙሕ 
ዛንታ ፈብሪኾም እዮም። ኣብ ዓለም ዛንታ 
ዝፍብርኹ ብዙሓት ሰብ ረብሓ ነይሮምን 
ኣለዉን። በዚ ድማ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ 
እንሰምዖን ዝጸሓፍን ዘሎ ናይ ሓሶት ወረ 
(Fake News) ኣብ መጻኢ ገለ ሰናዕቲ 

ሲራክ ክፍለ
መበል 28 ክፋል

ታሪኽ ከም ዝጥቀምሉ ኣየጠራጥርን።
  ኣብ 2016 ዓ.ም. ነዚ ኣገዳሲ ጥንታዊ 

ሰነድ’ዚ ኣመልኪቱ፡ ዘመናዊ መሳርሒታትን 
ኣገባብን ተጠቒሙ መጽናዕቲ ዘካየደ 
ኖርወጅያዊ ኣይቭን ሀልዶስ ሰላንድ 
(Eivind Heldaas SELAND: The 
Periplus of the Erythraean Sea: A 
Network Approach) ልዑል ኣገዳስነት 
ኣዱሊስ ኣብቲ ዘመን’ቲ ንምግላጽ ከምዚ 
ክብል ጽሒፉ፡-
   “ጸሓፊ ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ 

ቀንዲ ዝግደሰሉ ብዛዕባ ግብጺ ብምዃኑ፡ 
እቲ ሰነድ ኣብ ናይ ግብጺ ወደባት እዩ 
ዘተኩር። ብዘይጥርጥር ወደባት ግብጺ፡ 
ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ ታሪኽ ልዑል ኣገዳስነት 
ነይሩወን እዩ። ኮይኑ ግን፡ ወደባት ኣዱሊስን 
(ኤርትራ) ሙሳን (የመን) ከም ዞባውያን 
ማእከላት፡ ንናይ ርሑቕን ቀረባን ንግዲ 
ዓብይ ኣገዳስነት ዝነበሮ እዩ።” (መጽናዕቲ 
ሰላንድ፡ ብነፍሲ ወከፍ ወደብ ዝኣቱን 
ዝወጽእን ዝነበረ ንግዲ፡ ብዝርዝር እዩ 
ዝግምግም።)
   ካብዚ እንግንዘቦ፡ ኣስዒብና’ውን ኣብ 

ዝርዝር ትሕዝቶ እቲ ሰነድ ከም እንርእዮ፡ 
ንታሪኻዊ ጽሑፋት ምፍላጦም ኣገዳሲን 
ጽቡቕን እዩ። ምሉእ-ብምሉእ ከም ልክዕ 
ምውሳዶም፡ ካብኡ ሓሊፍካ ከኣ፡ ምስ ናይ 
ሎሚ ዘመናውያን ሃገራት ወይ ህዝብታት 
ምትሕሓዞም ግን ግቡእ ኣይኮነን። ክርሳዕ 
ዘይብሉ፡ እቶም ናይ ጥንቲ ጸሓፍቲ ብኣካል 
ክበጽሕዎ ዝኽእሉ ቦታታት ውሱን ኮይኑ፡ 
ዝበዝሕ ክፋል ሰነዳቶም ካብ ካልኣይን 
ሳልሳይን ኣካል ንዝረኽብዎ ሓበሬታታት 
ምርኩስ ዝገበረ እዩ። ከም ዝፍለጥ፡ ረብሓ 
ዘይብሉ ጸሓፋይ የለን። ንኣብነት እዚ ናይ 
ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ ጸሓፋይ፡ ቀንዲ 
ግዳሰኡ ሮማዊት-ግብጺ ብምዃና ጽሑፉ 
ኣብኣ ዘማእከለ እዩ። እቶም ካልኣይን 
ሳልሳይን ወሃብቲ ሓበሬታ ከኣ ነናይ ገዛእ 
ርእሶም ረብሓታት ነይሩዎም’ዩ። ካብዚ 
ሕጽረታትን ድኻማትን ሓሊፉ፡ ኣብ ከባቢና 
ብዙሕ ግዜ ከም እንርእዮ፡ ገለ ውልቀ-
ሰባትን፡ ሓይሊታትን ከእምንዎ ዝደልዩ 
ጽውጽዋይ ታሪኽ ንምምሳል ንገለ ታሪኻዊ 
ጽሑፋት ብምምጣጥ ወይ ብጻዕዳ ሓሶት 
ዛንታ ክሰርሑ ይፍትኑ እዮም።
   ኣቐዲምና ከምዝረኣናዮን ጸኒሕና’ውን 

ኣብ ዝቕጽል ጽሑፍና እውን ከም 
እንርእዮ፡ ጽሓፍቲ ታሪኽ ኢትዮጵያ 
ነቲ ናይ 3000 ዓመት ጽውጽዋይ፡ ሓቂ 
ንምምሳል፡ ኣዱሊስ ሓደ ክፋል ግዝኣቶም 
ገይሮም ይገልጹዎ እዮም። ማህደር ባሕሪ 
ኤርትሪያ፡ ብፍላይ ከኣ ዘመናዊ መጽናዕቲ 
ሰላንድ ከም ዘረጋግጾ ግን፡ ኣዱሊስ፡ ኣብ 
መንጎ ሮማዊት-ግብጺን ርሑቕ ምብራቕን 
ንዝካየድ ዝነበረ ንግዲ መሰጋገሪት ማእከል፣ 
ናይ ዞባዊ ዕዳጋ ማእከል (ማለት ኣብ መንጎ 
ናይ ሎሚ ግብጺ፡ ሱዳን፡ ሶማልያ፡ የመን፡ 
ኬንያ/ታንዛንያ ዝካየድ ንግዲ)፣ ነቲ ናይ 
ቀረባ ርሕቀት ዝርከብ መሬት ከባቢኣ ከኣ 
ከም ምንጪ ቀረብ ንግዳዊ ነገራት (ንኣብነት 
ቆሓይቶ/ሰንዓፈ፡ ኣኽሱም) ትጥቀመሎም 
ከም ዝነበረት እዩ ዝእምት። ከምኡ’ውን 
ብተዛማዲ ናይ’ቲ ግዜ’ቲ፡ ኣዱሊስ ብዙሓት 
ነበርቲ ከም ዝነበሩዋን ባዕላ’ውን ኣገዳሲት 
ዕዳጋ ኮይና ከም ዘገልገለትን ብሩህ እዩ። 
እዚ ማለት፡ ንኣዱሊስ ኣዝያ ኣገዳሲት 
ዝገብራ፡ ካብ መሬት (ንኣብነት ቆሓይቶ 
ወይ ኣኽሱም) ዝመጽእን ናብኡ ዝለኣኽን 
ጥረ ነገራት ጥራይ ዘይኮነስ፡ እንተላይ እቲ 

ዝሰፍሐ ዕዳጋ ዝሽፍን ገማግም ቀይሕ 
ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን እዩ ነይሩ። 
ኣዱሊስ፡ ኣብ’ቲ ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ 
ዝተጸሓፈሉ፡ ልዑል ኣገዳስነት ነይርዋ 
ክንብል እንከለና፡ እቲ ታሪኽ መሰረት 
ናይ ሎሚ ኤርትራ እዩ ንምባል ኣይኮነን። 
ናይ ሽዑ ኣዱሊስን ናይ ሎሚ ኤርትራን 
በበይነን እየን። ቅድሚ 2000 ዓመት ዝነበረ 
ስልጣነ ኣዱሊስን ናይ ሎሚ ኤርትራን ሓደ 

ኣካል’ዩ ምባል ከኣ ኣብ ናትና ጽውጽዋይ 
ዝተመርኮሰ ዛንታ ምስናዕ እዩ። ኤርትራ 
ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብመግዛኣቲ 
ኤውሮጳውያን ዝቖመት ሃገር እያ። ህዝባ 
ከኣ እቶም ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ዘለዉ 
ጥራይ እዮም። ንውስኸላን ንንክየላን የለን።
   ታሪኽ ኣገዳሲ ኮይኑ፡ እቲ ምንጪ 

ጽሑፍ ከመይ ይመስል ምፍላጡ ሓጋዚ 
እዩ። እቲ ምንታይሲ፡ ገለ ሰባት ወይ 
ተረኽቲ፡ ብዙሕ ግዜ ንምንጪ ታሪኽ 
(ንኣብነት ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ) 
ብምጥቃስ ካብቲ ምንጪ ወጻኢ ናይ ገዝእ 
ርእሶም ዛንታ ብምሕዋስ ዓቢ ጽውጽዋይ 
ስለዝሰርሑ።
  ‘ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ’፡ ብቕደም 

ተኸተል ቁጽሪ ብጠቕላላ 66 ክፍሊታት 
ዘለዎ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀይሕ ባሕርን 
ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝርከባ 20 ወደባት 
ዝጠቅስ ኮይኑ፡ መብዛሕትኡ ዝተጠቕሰ 
ወደባት ሽም ዝቐየረ ወይ’ውን ሎሚ ኣብ 
ኣገልግሎት ዘየለ እዩ። ኣብቲ ጽሑፍ 57 
ቦታታት (ንኣብነት ኣኽሱም) ይጥቀሳ፡ 110 
ንግዳዊ ፍርያት (ንኣብነት ቀናፍር፡ ኣይቮሪ፡ 
ነቢት፡ ባራዩ) ይጥቀሱ። ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ 
ወደባት ግብጺ ምስ ዝበዝሓ ዓበይቲ ወደባት 
(6 ወደባት) ኣፍሪቃን እስያን ቀጥታ ርክብ 
ዝነበራ ኣዱሊስ እያ። (ምንጪ ሰላንድ)
  ማህደር ባሕሪ ኤርትሪያ (The Perip-

lus of the Erythraean Sea: Wilfred 
H. Schoff 1912) ብምውካስ ንኣዱሊስ 
ዝጠቕሱን ገለ ተወሰኽቲ ክፍሊታት 
(Sections) እቲ ሰነድ (እቲ ናይ እንግሊዝ 
ጽሑፍ ንውሕ ኢሉ እዩ) ሓጺርን 
ሓርፋፍ ትርጉሙን ኣስዒብና ንርአ፡-
   እቲ ሰነድ ካብ ወደባት ግብጺ 

ጀሚሩ ንደቡብ መላእ ቀይሕ ባሕሪ 
ቆሪጹ ክሳብ ምብራቕ ህንዳዊ ውቅያኖስ 
ዘጠቓልል እዩ። ኣብ መንጎ ክልተ 
ወደባት ዘሎ ርሕቀት ብናይቲ እዋን’ቲ 

መለክዒ ብስታድያ (ስድሪ) እዩ ዝግለጽ። 
ሓደ ስታድያ ከኣ 185-190 ሜትሮ 
ይኸውን፡ ኣብዚ ጽሑፍ ርሕቀት ካብ 
ስታድያ ናብ ኪሎ-ሜተር ቀዪርና ከነቕርቦ 
ኢና። 
1. ኣብ ባሕሪ ኤርትሪያ ካብ ዝርከባ 

ወግዓውያን ወደባትን ኣብ ቀረባ-
ርሕቀተን ዘለዋ ንግዳዊ ከተማታትን እታ 
ቀዳመይቲ መርሳ መሱል እያ። ካብ 

መትረብ ስዌጽ 825 ኪሎ-ሜተር ንደቡብ 
በርነስ ትርከብ። እዘን ክልተ ወደባት ከኣ፡ 
ኣብ ግዝኣት ግብጺ ይርከባ።
2. ካብ በርነስ ንደቡብ ዝርከብ ከኣ፡ ሃገር 

በርበር እዩ። እቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ 
ዝነብሩ በላዕቲ-ዓሳ እዮም፣ ካብ ገማግም 
ባሕሪ ርሒቖም ኣብ መሬት ዝነብሩ 
በርበራውያንን ክንዮኦም [ንምዕራብ 
ማለት እዩ] ዝነብሩ ቀቢላን ከኣ፡ ስጋ 
ኣራዊትን ምራኽን ይምገቡ፡ ነፍሲ-
ወከፍ ዓዲ ከኣ፡ ብናይ ገዘእ ርእሳ ሹም 
ትመሓደር። ካብዞም ቀቢላታት’ዚኦም 
ንምዕራብ ምስ ከድካ፡ ሜሮ ትርከብ። 
[ሜሮ ናይ ኩሽ ስልጣነ ዋና ከተማ ኮይና 
ኣብ ናይ ሎሚ ሱዳን ትርከብ።]
3. ካብቶም ስጋ በላዕቲ ንደቡብ ኣስታት 

740 ኪሎ-ሜተር ካብ በርነስ፡ ፕቶለማስ 
ሃንት ትበሃል ንእሽተይ ዓዲ [ዕዳጋ] 
ትርከብ። [ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብ ማእከላይ 
ምብራቕ ጥቓ ለባኖን ፕቶልማስ ትበህል 
ዓባይ ናይ ንግዲ ከተማ ምንባራ ይፍለጥ። 
ነዛ ዓዲ ፕቶልማስ ሃንት ዘጸውዖም ካብኣ 
ንምፍላይ ከይኮነ ኣይተርፍን። ገለ ጸሓፍቲ 
ናይ ሎሚ ስዋኪን እያ ይብሉ]። ... ኣብዛ 
ዓዲ ውሑድ ስኒ ሓርማዝ (ivory) ከምቲ 
ናይ ኣዱሊስ ዝመስል ይርከብ። እቲ ቦታ 
ግን ወደብ ስለ ዘይብሉ ብንኣሽቱ ጀላቡ 
እዩ ዝኽየድ።
4. ካብ ፕቶልማስ ሃንት [ስዋኪን] 

ኣስታት 555 ኪሎሜተር ንደቡብ፡ ብሕጊ 
ዝቖመት ወደብ ኣዱሊስ ትርከብ። [እቲ 
ጸሓፊ ካብተን ዝጠቕሰን 20 ወደባት፡ 
ብሕጊ ዝቖማ ወደባት ዝብለን ኣዝየን 
ውሑዳት እየን። እዚ ከኣ ናይ’ቲ ግዜ’ቲ 
ሓያል እምብራጦርያ ሮማ፡ ንኣዱሊስ 
ከም ሕግን ስርዓትን ዘለዋ ወደብ 
ትቖጽራ ምንባራ ይእምት።] ቅድሚ እቲ 
ማርሳ (harbor) ኣብ ጫፍ እቲ መጻብቦ 
(bay) ኣስታት 37 ኪሎ-ሜተር ንወገን 

ባሕሪ [ምብራቕ] ደሴት-ታባ (ደሴት-
ጎቦ) ትበሃል ትርከብ። መጥቃዕቲ ካብ 
መሬት ብምስጋእ፡ ሎሚ ንኣዱሊስ ዝመጻ 
መራኽብ ኣብዚ እየን ዘራግፋ ዘለዋ፣ 
ብልምዲ ግን ኣብ ዲዮዶሩስ ዝበሃል 
ደሴት ጥቓ መሬት እየን ዝጽገዓ ነይረን። 
ካብቲ ከባቢ ዝመጹ ባርባርያን ከኣ፡ ነታ 
ደሴት የጥቅዕዋ ነይሮም። [ሮማውያንን 
ግሪኽውያንን ብዘይካ ንዓልየቶም ንኻልእ 
ባርባርያን እዮም ዝብልዎም ነይሮም። 
ጨካናት፡ ድሑራት፡ ዘይሰልጠናት ዘስምዕ 

ከኣ እዩ።] ብጎኒ ደሴት-ጎቦ ኣስታት 3.7 
ኪሎ-ሜተር ርሒቓ ደሓን ዕብየት ዘለዋ 
ኣዱሊስ ትርከብ። ካብ ኣዱሊስ፡ ናይ 
ሰለስተ መዓልቲ ጉዕዞ ንምዕራብ ምስ 
ከድካ፡ ስኒ ሓርማዝ ዝሽየጠሉ ዕዳጋ ዘለዋ 
ኮለ ትበሃል ዓዲ ትርከብ። [ኮለ ኣበይ 
ምዃና ብርግጽ ዝፍለጥ የለን። ግን በቲ 
ናይ ሰለስተ መዓልቲ ጉዕዞ ንምዕራብ፡ 
ካብ ቆሓይቶን ሰንዓፈን ሓዲአን 
ከይኮነት ኣይትተርፍን]። ካብ ኮለ፡ ናብቲ 
ኣኽሱማውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ዝቕመጥሉ 
ከተማ ናይ ሓሙሽተ መዓልቲ ጉዕዞ እዩ። 
ስኒ ሓርማዝ ካብ ኪኖ ናይል ብስየኑም 
ዝበሃል ከባቢን [ናይ ሎሚ ደቡብ 
ሱዳን] ኣኽሱምን ኣቢሉ ናብ ኣድሊስ 
ይመጽእ። ሓራምዝ፡ ሪኖሰሮስ (rhinoc-
eros) ብቐንዱ ኣብ ውሽጢ’ዚ መሬት 
እዮም ዝቕተሉ ነይሮም። ሓሓሊፉ 
ግን፡ ኣብ ከባቢ ኣዱሊስ’ውን ይህደኑ 
ነይሮም። ቅድሚ ኣዱሊስ ብወገን የማን 
ኣብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ፡ ሕቖ-ጎብየ 
ዝፈርየለን፡ ኣዝየን ብዙሓት ዓላላይ (Ala-
laei) ዝበሃላ ናይ ሑጻ ደሴታት ይርከባ። 
ነቲ ሕቖ-ጎብየ ከኣ፡ እቶም በላዕቲ ዓሳ 
ንኣዱሊስ ይወስድዎ።
[ኣብዚ ከም እንዕዘቦ እቲ ጸሓፋይ 

ንኣዱሊስ እዩ ከም ቀንዲ ማእከል ንግዲ 
ዝገልጻ። ነቲ ካልእ ቦታታት ማለት 
ቆሓይቶን ኣኽሱምን ከም ምንጪ 
ነገራት እዩ ዝጠቕሶ። ገለ ሓበሬታ ባዕሉ 
እቲ ጸሓፊ ዝተዓዘቦ ኮይኑ፡ ዝበዝሕ ክፋል 
ግን፡ ካብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ምንጪ 
ዝኣከቦ ጥራይ እዩ ክኽወን ዝኽእል። 
ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ይኹን ሎሚ ሓደ ባሕረኛ 
ኣብ ከባቢ ወደብ ክንቀሳቐስ ንቡር እዩ። 
ናብ ውሽጢ ንቑጽ መሬት ኣትዩ፡ ክሳብ 
ሰንዓፈን፡ ኣኽሱምን ደቡብ ሱዳንን 
ክኸይድ ግን ዘይመስል እዩ።]

ካርታ 5-1 ባሕሪ ኣረትርያ ኣብ ቀዳማይ ሓባራዊ ዘመን
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ንኻልኣይ ግዜ ዝጽዋዕ ዘሎ ኣገዳሲ ሓበሬታ

ኣባላት ኣስመራን ከባቢኣን ናይ ጸባ ኣርባሕቲ ከብቲ ተራድኦ ማሕበርን ወነንቲ ብርኪ ፋብሪካ ጸባ 
ኣስመራን ዝኾንኩም፡ ብዕለት 16/12/2022 ተጸዊዑ ዝነበረ ኣኼባ ምልኣተ ጉባኤ ስለዘይኣኸለ ምስራዙ  
ይፍለጥ። ሕጂ ግን ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንብና ብዘሎ ቁጽሪ ጉባኤና ከነካይድ ስለዝኾንና፡ ንዕለት 
18/3/23 ብኣካል ወይ ብመንገዲ ሕጋዊ ወኪል ክትሳተፉ ብኣኽብሮት ንሕብር። 

ቦታ ኣኼባ፦ ኣደራሽ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ኣዱሊስ (ፊት ፋብሪካ ጸባን ውጽኢት ጸባን 
ኣስመራ ብርኪ ማሕበር) 

ቦርድ ኣስመራን ከባቢኣን ናይ ጸባ ኣርባሕቲ ከብቲ ተራድኦ ማሕበርን 
ወነንቲ ብርኪ ፋብሪካ ጸባ ኣስመራን

VACANCY 
ANNOUNCEMENT

Asmara Mining Share Company 
is inviting applicants for the following position;

Human Resources Data Clerk
Number required – (01)
Type of contract – Indefinite

Major Duties and responsibilities.

Administration

•	 Data capturing of all employee information in various 
HR systems.

•	 Transfer data from paper formats into company’s digi-
tal database.

•	 Communicate with employees to gather payment in-
formation, invoices, statements, reports, and other 
important information.

•	 Ensure all data is error-free, backed up, and stored 
safely.

•	 Verify data by comparing it to source documents.

•	 Update existing data.

•	 Perform regular backups to ensure data preservation.

•	 Identify and solve any data entry-related issue.
•	 Maintain and update the database and regularly elimi-

nate duplicate data.
•	 Answer employee inquiries and reply to emails related 

to HR.
•	 Transfer data from paper formats into company’s digi-

tal database.
•	 Capture information received from HR Officers on 

daily basis.
•	 Signing off of captured employee information.
•	 Capture all changes to employee information.
•	 Responsibility to update employee files.
•	 Adhoc reporting information as per requests received.
•	 Daily activity report to HR Supervisor.
•	 Attend HR meetings.
•	 Required to relief in the absence of the Data Adminis-

trator.

Filing
 

•	 Filing of captured data documentation.
•	 Filing of all employee related changes.
•	 Moreover, other instruction given by immediate super-

visor/ line Manager.

                        Profile: Qualifications and Experience

Formal Education, 
Certifications or 
Equivalents

•	 Certificate in secretarial Science or 
High School Diploma 

•	 Certificate or Diploma in Computer 
Application /Science

Working Experience 
– Nature & Length

•	 Proficient in data administration

•	 2 Years data administration and data 
capturing

Behavioral Skills

•	 Communication (English and Local 
language)

•	 Confidentiality

•	 Deadline driven

•	 Ability to meet deadlines

•	 Ability to perform under pressure

•	 Innovative thinking Task and dead-
line-oriented

Technical skills and 
abilities

•	 Computer Literacy (MS Office – Ad-
vanced)

•	 Accuracy

•	 Attention to detail

•	 Knowledge of Policies, Procedures and 
Processes

•	 Administrative skill

•	 Analytical skill

General Information and other requirements:

	 Place of Work:   Asmara Office & AMSC Sites
	 Type of contract:   Indefinite Period 
	 Salary:    As per the Company salary 

 Salary:               As per the Company salary scale
•	
•	 Additional requirements for Nationals: 
•	 Having fulfilled his/her National Service obligation and provide evi-

dence of release paper from the Ministry of Defense. 
•	 Present clearance paper from current/last employer.
•	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience creden-

tials, a copy of your National Identity Card, etc.).
•	 Only shortlisted applicants would be considered as potential candi-

dates for an interview.
•	
•	 Application documents will not be returned to the sender.
•	 All applications should be sent through the post office.
•	
•	 Deadline for application:   7 days from the day of publication in the 

Newspaper.
•	
•	 Address:  Please mail your applications to;
•	                             Asmara Mining Share Company, 
•	                             P. O. Box 10688 Asmara, Eritrea
•	 Note to Eritrean applicants:  
•	                          Please send a copy of your application to
•	                          Aliens Employment Permit Affairs,
•	                          P. O. Box 7940 Asmara, Eritrea
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ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ምምሕዳር ኩዶ ኣብዑር፡ ብስም ነ/ሄር በላይ 
ገደላ፡ ናይ እንዳ ባኒ መሰንከቲ ንግዲ ፍቓድ 12912/96 መዝገብ ቁ.01709/96 ኮድ 
ንግዲ ፍቓድ C017 ምስ ትካሉ፡ ኣብ ዓዲ ሓኾርያ ዝርከብ ናይ ነ/ሄር በላይ ገደላን 
ናይ ክፍላይ በላይን ናይ ሽርክነት ንብረት ከም ዝኾነን፡ ከምኡ’ውን /ነ/ሄር ኣቦና በላይ 
ገደላ ነዚ ናይ ሽርክነት ንግዲ ፍቓድን መሬትን ነታ ብጽሒቱ ንወዱ ተስፋይ በላይ 
ብውህብቶ ወይ ድማ ብህያብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ስለ ዝሃቦ፡ ነታ ብጽሒት ናይ ነ/
ሄር በላይ ገደላ ናብ ተስፋይ በላይ ከነመሓላልፋ ስለ ዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት 
ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ንኡስ ዞባ መንደፈራ የቕርብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ 
ግን ኦርጂናል ሰነዳትና ኣቕሪብና ጉዳይና ክነፈጽም ምዃንና ንሕብር። 

1.ተስፋይ በላይ 
2. ክፍላይ በላይ 

Letter of Invitation for Bids

Re: Supply of Fishing Gears in 4No lots, Ref: MMR/FReMP/ICB/G/G26/2022

1. The Ministry of Marine Resources of the State of Eritrea has received financing from the International 
Fund for Agricultural Development (IFAD) towards the cost of Fisheries Resources Management 
Programme (FReMP) and intends to apply part of the financing for the purchase of these goods. The 
use of any IFAD financing shall be subject to IFAD’s approval, pursuant to the terms and conditions of 
the financing agreement, as well as IFAD’s rules, policies and procedures. IFAD and its officials, agents 
and employees shall be held harmless from and against all suits, proceedings, claims, demands, losses and 
liability of any kind or nature brought by any party in connection with Fisheries Resources Management 
Programme (FReMP).

2. The Fisheries Resources Management Programme is under implementation starting from 2017 and 
expected to phase out by the year 2023. The Programme will contribute to the development goal of 
“increased household food and nutrition security and the alleviation of rural poverty”. The Programme 
development objective is “increased incomes and improved nutrition situation for targeted beneficiaries 
and sustainable management of natural resources”. In pursuit of this objective, FReMP will support the 
marine and inland small scale fisheries to produce a surplus within the maximum sustainable yield of 
the fisheries and forge sustainable partnership linkages with various actors along the fish production and 
marketing channel. The aim will be to transform the small scale fisheries sector in Eritrea from subsistence 
to a sustainable commercial sector.

3. The purchaser now invites sealed bids from eligible entities (“bidders”) for the Provision of Netting Materials 
which includes; 

•	 Beach Seine Net, 
•	 Multifilament Gillnets for large pelagic fish, 
•	 Multi-monofilament Gillnets for large pelagic fish, 
•	 Encircling Gillnet for large pelagic fish, 
•	 Monofilament gillnet for on shore fishing, 
•	 Monofilament Gillnets for inland fishing, 
•	 Fishing rope and Fishing twine. 

Provision of Sinker and Lead line includes lead sinker and lead line sinker. Provision of Longline that 
includes;

•	 Hook for onshore longline, 
•	 Hook for offshore longline, 
•	 Snap for onshore longline, 
•	 Snap for offshore longline, 
•	 Swivel for onshore longline, 
•	 Swivel for offshore longline, 
•	 Sleeve for onshore longline, 
•	 Sleeve for offshore longline, 
•	 Mainline, 
•	 Branch line, 
•	 Longline wire cutter, 
•	 Hand crimper, 
•	 Longline Drum, 
•	 Longline Hydraulic Pump. 

Provision of Handline that includes; 
•	 Hook for coastal fishing, 
•	 Hook for inland fishing, 
•	 Handling for coastal fishing, and 
•	 Handling for inland fishing. 

And provision of Fishing Floats. Within the next 3 months, it is envisaged that the products will be shipped 
to the port of Massawa, Eritrea. More details on these goods and related services are provided in the schedule 
of requirement of the bidding document.

4. This IFB is open to all eligible bidders who wish to respond. Subject to the restrictions noted in the bidding 
document, eligible entities may associate with other bidders to enhance their capacity to successfully deliver 
the goods and related services.

5. The goods and related services, and the contract expected to be awarded, are divided into the following 
lots:

•	 Lot 1: Nets, Ropes and Twines
•	 Lot 2: Sinker and Lead line
•	 Lot 3: Handline and Longline
•	 Lot 4: Fishing Float

6. Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) method, the evaluation 

procedure for which is described in the bidding document, in 
accordance with the IFAD procurement handbook which is 
provided on the IFAD website “https://www.ifad.org/en/project-
procurement”. The ICB process, as described, will include a review 
and verification of qualifications and past performance, including a 
reference check, prior to the contract award.

7. Please note that a pre-bid conference will not be held as described in 
the bid data sheet BDS, Section II of the bidding document.

8. The Programme procurement controller can be reached at 
frempnpc@gmail.com/frempprocurement@gmail.com for 
a comprehensive set of tender documents in English. Potential 
bidders must first fill out a registration form before receiving the 
documents by email, which is provided at no charge.

The State of Eritrea
Ministry of Marine Resources
Fisheries Resources Management Programme 
(FReMP)
Address: Ministry of Marine Resources Head 
Quarter (Ex- college of Marine Science and 
Technology)
Tele No: +291-1-541239/540036/540053, P.o.box: 
27
E-mail: frempnpc@gmail.com/
frempprocurement@gmail.com
Fax number: 291-1-540036/540081
Massawa, Eritrea

9. Bids must be delivered to the address below in a manner specified 
in the BDS ITB 25 no later than April 24, 2023 at 10:30 AM.

The State of Eritrea
Ministry of Marine Resources
Fisheries Resources Management Programme 
(FReMP)
Address: Ministry of Marine Resources Head Quarter 
(Ex- college of Marine Science and Technology)
Tele No: +291-1-541239/540036/540053, P.o.box: 
27
E-mail: frempnpc@gmail.com/
frempprocurement@gmail.com
Fax number: 291-1-540036/540081
 Massawa, Eritrea

10. Bidders should be aware that late bids will not be accepted under 
any circumstances and will be returned unopened to the bidder. 
All bids must be accompanied by a bid-securing declaration (as 
required) in the manner specified in the bid data sheet.

11. Please note that electronic bids shall not be accepted as defined in 
ITB BDS 25.

Yours sincerely,
Procurement Controller for Fisheries Resources Management Programme 

(FReMP)
Ministry of Marine Resources

Massawa, Eritrea
E-mail: frempnpc@gmail.com/frempprocurement@gmail.com

Fax number: 291-1-540036/540081
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Country Coordinating Mechanism 
(CCM)-Eritrea

Call for Proposals for HIV/AIDS, 
Tuberculosis and Malaria 
Prevention and Control

Eritrea has been a beneficiary of the Global 
Fund to fight against AIDS, TB & Malaria 
(GFATM) for the prevention and control of HIV/
AIDS, Tuberculosis, Malaria and Health System 
Strengthening (HSS).  The GFATM has allocated 
additional funding for the period 2024-2026 to 
strengthen the existing programs as well as HSS 
and contribute to the reduction of morbidity and 
mortality caused by the three diseases.
CCM-Eritrea is, therefore, pleased to call 
stakeholders (Ministries, Civil Society 
Organizations, Professional Associations, etc.) 
who are interested in the control of these three 
diseases to submit their proposals in a format and 
substance acceptable to CCM-Eritrea.
As the control and elimination of these diseases 
need multi-sectoral involvement, all traditional 
and new partners are encouraged to apply with 
innovative  strategies and approaches that 
accelerate the goal of ending these epidemics by 
the end of 2030.
Completed proposals (both in hard and soft 
copies) should be submitted to:
CCM Secretariat
Office of the Minister of Health
Telephones:  121562 or 112095, Asmara
For collection of templates, priority areas and 
further information, please contact:
Communicable Diseases Control Division
Ministry of Health
Telephones: 122129 
Deadline for proposal submission: 26 March 
2023

ኣነ ወራሲ ነቲ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ገዛ-ባንዳ፡ ጎደና እምባሶይራ፡ ቁ. ገዛ 45 ስፍሓት 
መሬት 256 ት/ሜ፡ ቁ.ሎታ 67፡ ቁ. ፓርቸላ E ፡ቁ.ምስክር ወረቐት 123709፡ 
ቁ.መወከሲ 114375 ብስም ወላዲየይ ነፍ/ሄር ተስፋገርግሽ ሰቛር ገብሪት +1 
ተመዝጊቡ ዝፍለጥ ገዛ፡ ንሕና ወረስቲ ምቅሊት ክንፍጽም ስለዝደለና፡ 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 (ይግባይ ተባሂሉሉ እንተኾይኑ) 
ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን 
ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳት ኣቕሪበ ጉዳየይ 
ከፈጽም ምዃነይ እሕብር።

ኣቶ ኪዳነ ተስፋገርግስ ሰቛር

ሸሪዓ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ከሳሲት ሓያት ዓብደልቃድር ስዒድ፡ 
ተኸሳሲ ኣማን ሓሰን ማሕሙድ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን27/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ 

ት/ዕ ህያብኤል ወልደሩፋኤል ተኸስተ፡ 
ብወለዳ 1. ኣቶ ወልዱ ተኸስተ ዑቕባዝጊ 
2. ወ/ሮ ፍረወይኒ ዘርኦም ማህደረን፡ 
ህያብኤል ወልደሩፋኤል ተኸስተ ምባል 
ተሪፉ፡ ህያብኤል ወልዱ ተኸስተ ዑቕባዝጊ 
ተባሂሉ ይተኣረመላ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 5ይ መጋባእያ 
ቁ.39 ን12/4/23 ይቕረብ።

ኣንጎሶም ግርማይ ወልደንኪኤል፡ ወኪል 
ኣቶ ደበሳይ ኣስፍሃ፡ ስም ወላዲየይ ግርማይ 
ወልደንኪኤል ምባል ተሪፉ፡ ግርማይ 
መንኣሞኖ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/4/23 ኣብ 1ይ 
ቤ/ፍ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ሰላም ጊሊያጋብር ምባል ተሪፉ፡ ሰለማዊት 
ጊላጋብር ብርሃነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/4/23 
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ቁ.37 ይቕረብ።

 ከሳሲት ወ/ሮ ኣስመረት ጽጊት፡ ተኸሳሲት 
ወ/ሮ ሰማይነሽ ጽጊት፡ ኣብ ልዕሌኺ ክሲ 
መስሪታ ስለዘላ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን11/4/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ ቁ.32 ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ 
ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ሸዊት ተኽላይ፡ ስም ኣደይ ኣዳነሽ 
ተኽለማርያም ምባል ተሪፉ፡ ሳባ ኢትዮጵያ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 
1መጋባእያ ቁ.32 ይቕረብ።

ወ/ሮ ፍረወይኒ ጸጋይ ተወልደብርሃን፡ ስም 
ኣደይ ኤልሳቤጥ ኣብርሃም ምባል ተሪፉ፡ 
ኤልሳቤጥ ወልደማርያም ቅስሙ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን4/4/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ቁ.35 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዳዕሮ 
ጳውሎስ

ኣቶ ጠዓመ ልኡል ብርሃነ፡ ኣቦና ልኡል 
ብርሃነ ኣበደን ኣዴና የሹ ገብረማርያም 
ዓንደሃይማኖትን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 10 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/4/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወቐርቲ

ጸገዝኣብ ቐሺ ተወልደብርሃን ባርያሚካኤል፡ 
ሓፍቱ ንኣቦና ገነት ባርያሚካኤል 
ስለዝዓረፈት፡ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ 
ኣብ ቅድሚ መሰኻኽር ብለበዋ ብዕለት 
20/01/2010 ብቑጽሪ መዝገብ 13/2010 
ዝሃበቶ ውህብቶ ይጽደቐልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓውሲ 

ከተማ ማይ ዕዳጋ

ኣቶ ሚኪኤለ ፍስሃየ መስፍን፡ ኣዴና ርሻን 
ባህታ ይከተም ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 7 
ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን14/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ 
ደቀምሓረ

ወ/ሮ ሰላም በረኸት በየነ፡ ኣቦሓጎይ ካቤቶ 
ኢንተማኒ ስለዝዓረፈ፡ ንኣዴና ተኪእና ኣነ 
ምስ ኪዳነ ሃብተማርያም ወረስቲ ምዃንና 

ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን18/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ድንጉር 
ን/ዞባ ዓረዛ

ኣሕመድ ሓምድ ሳልሕ፡ ኣቦና ሓምድ 
ሳልሕ ኣሕመድ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 
6 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን10/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣረጊት 
መኽረም

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ

ሆስፒታል ሰምበል፡ ደቂሶም ንዝእለዩ ሕሙማት መግቢ ምቕራብ ብቕዓት ዘለዎም 
ተወዳደርቲ ንጨረታ ይዕድም። ዋጋ ክራይ ድኳንን ቤት መግብን ብሆስፒታል 
ይቐርብ።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ቅጥዕታት፡
1.ሕጋዊ ናይ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ኮይኖም፡ ናይ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ 
ዘለዎምን ናይ 2021 ካብ ዕዳ ናጻ ዝብል፡ ናጻ ከምዝኾኑን ካብ ኣታዊ ውሽጢ 
ሃገር የቕርቡ።
2.ብናይ መግቢ ምቕራብ ሞያ ብውሑዱ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ተመኩሮ 
ዘለዎ።
3.ብዛዕባ ትካሉ ዝህቦ ኣገልግሎት ትሕዝቶ ዝገለጽ ጽሑፍ (profile) ዘቕርብ።
4.መኽበሪ ጨረታ 150,000.00 (ሚእትን ሓምሳን ሽሕ) ናቕፋ፡ ዝምለስ ብCPO 
የቕርብ።
5.ናይ ጨረታ ሰነዳት 50.00 (ሓምሳ) ናቕፋ ዘይምለስ ብምኽፋል ካብ ሆስፒታል 
ሰምበል ክፍሊ ፋይናንስ ምውሳድ ይከኣል።
6.ተጫራታይ፡ ናይ ጨረታ ዘቕርቦ ዋጋታት ብሰታሪት ብግቡእ ዓሺጉ ኣብ 
ሆስፒታል ሰምበል ክፍሊ ፋይናንስ የረክብ።
7.እዚ ጨረታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸኣሉ ዕለት ጀሚሩ ን5 
ናይ ስራሕ መዓልታት ክፉት ይኸውን። ኣብ መበል 6 ናይ ስራሕ መዓልቲ 
ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ተጫረትቲ ወይ ሕጋዊ ወኪላቶም ኣብ ዝተረኸብሉ 
ይኽፈት።
8. ሆስፒታል ሰምበል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነቲ ጨረታ ብምሉእ ወይ 
ብኸፈል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቁ.ተሌፎን 150175 ምውካስ ይከኣል።

 ሆስፒታል ሰምበል ኣስመራ።

ወ/ሮ ለተሚካኤል ተኽሊት ገብረመስቀል፡ 
በዓል-ቤተይ መድሃኔ ቀ/ባይርኡ ገረማርያም 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 6 ደቁ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን5/4/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሓዳስ ኣብርሃም ኣርኣያ፡ በዓል-
ቤተይ ኣዘርያ ገረማርያም ዑቕባይ 
ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 7 ደቅና ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/4/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል መጋረጃኡ . . .

“ተዳሊና ኣለና” ኣሰልጠንቲ ክለባት

ሻምፕዮና ኵዕሶ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን 
‘ኤ” ዞባ ማእከል ዓመተ-ስፖርት 2022-
2023፡ ጽባሕ ሰንበት ብወግዒ ኣብ ስታድዩም 
ኣስመራ ክኽፈት እዩ። 

 ኣብዛ መዓልቲ፡ ኣዱሊስ ኣንጻር ኩባንያ 
ሰምበል፡ ደንደን ከኣ ኣንጻር ኣስመራ ቢራ 
ጸወታ ክህልወን ምዃኑ ድማ፡ ህዝባዊ ርክባት 
ናይ’ቲ ፈደረሽን ሓቢራ። ኩለን ጋንታታት 
ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’፡ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት 
ውድድር ንምድላው ንኣዋርሕ ኣብ 

ልምምድ ተጸሚደን ምጽናሐን ይግለጽ። 
ዝነበረን ጉድለት ብምእራምን ተጻወትተን 
ብግቡእ ብምድላውን ድማ ካብ ናይ 
ዝሓለፈ ዓመት ዝሓሸ ውጽኢት ንምምዝጋብ 
ተዳልየን ይርከባ። 
 ኣብ መኽፈቲ ጸወታ ንጋንታታቶም 

መሪሖም ዝኣትዉ ኣሰልጠንቲ፡ ዓላሚ 
ኣዱሊስ የውሃንስ ተስፋይ (ቆርየ)፡ ንሰምበል 
ካብ እትምስረት ሒዝዋ ዘሎ የውሃንስ 
ተኽለብርሃን (ወዲ ኣርባዕተ)፡ ከምኡ’ውን፡ 
ናይ ደንደን ኣሰልጣኒ ሳምሳም ሃብተማርያም 
(ጂለስ)ን ናይ ኣስመራ ቢራ ሚካኤል ሃብተ 
(ባቸ)ን፡ ነዚ ሓድሽ ዓመተ-ስፖርት ብዝከኣሎም 
ተዳልዮምሉ ምህላዎም ሓቢሮም።

ኵዕሶ ሰኪዐት ቀጺሉ
ሻምፕዮና ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል፡ ትማሊ 

ሓሙስ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ 
ኣንስትዮን ብዘካየድዎ ግጥማት ቀጺሉ ምውዓሉ፡ 
ህዝባዊ ርክባት ናይ’ቲ ውድድር ሓቢሩ። 
  ፈለማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ሓሬናን 

ንስሪን ዝገጠማ ኮይነን፡ ሓሬናውያን 41ብ37 
ተዓዊተን። ኣብዛ ሰሓቢ ጸወታ ዝተራእየላ ግጥም፡ 
ኣባል ሓሬና ዝኾነት ሱዛና ተኽለሚካኤል 16 
ሸቶታት ከተመዝግብ እንከላ፡ ተጻወትቲ ጋንታ 
ንስሪ ሲፎራ ሃብተሚካኤል ድማ፡ 11 ሸቶታት 
ኣቑጺራ።
  ቀጺለን፡ ብድሆ ምስ ምምሕዳር ኣርባዕተ 

ኣስመራ እየን ተጻዊተን። ተጻወትቲ ኣርባዕተ 
ኣስመራ ንጸወታ ብዝግባእ ብምቁጽጻር - 65ብ33 
ተዓዊቶም። ተጻዋታይ ናይ’ዛ ጋንታ ሙሴ ጸጋይ 
ከኣ፡ ኣብ ቀዳመይትን ሳልሰይቲን ርብዒ፡ ዳንክ 
ብምግባር ኣርእስቲ ሰሪሑ።

“ዘረባ ጓርድዮላ ናይ ሓንጎል ጸወታ እዩ” ስፓሌቲ
ዓላሚ ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ - ሉቺያኖ 

ስፓሌቲ፡ ነቲ ፐፐ ጓርድዮላ - “ናፖሊ ኣብዚ 
እዋን ዝበለጸት ክለብ ኤውሮጳ እያ” ክብል 
ዘውጸኦ ናይ ወደሳ ቃላት፡ ናይ ሓንጎል ጸወታ 
(mind game) ምዃኑ ገሊጹ።
  ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ - ጓርድዮላ፡ ዝሓለፈ 

ረቡዕ “ምናልባት ናፖሊ ኣብዚ እዋን እታ 
ዝበለጸት ኤውሮጳዊት ክለብ ክትከውን 
ትኽእል እያ። ቅዲ ጸወታኣ ከኣ፡ ናብ ኣርሰናል 
ይቀራረብ እዩ።” ክብል ከምዘድነቓ ይፍለጥ። 
  ይዅን’ምበር፡ ስፓሌቲ፡ ንኸምዚ ዝኣመሰለ 

ናይ ኣእምሮ ጸወታ ዋጋ ከምዘይህቦ እዩ 
ገሊጹ። ንሱ፡ “ቅንጣብ ኵርዓት ኣይስምዓንን 
እዩ። ከምዚ ዓይነት ወደሳ፡ ንኻልኦት ሰባት 
ጸቕጢ ንምፍጣር ዝግበር ጸወታ እዩ - ጽቡቕ 
ገይረ ከኣ እፈልጦ እየ። ንናፖሊ ቅድሚ 
ማን ሲቲ ንሰርዓ ዲና? ንሶም 900 ሚልዮን 
ዩሮ ከውጽኡ ዝኽእሉ እንተኾይኖም - ንሕና 
ግና ትሽዓተ ሚልዮን ዩሮ ኢና ነውጽእ። እዚ 
ኸኣ፡ ገለ ምኽንያት ክህልዎ ኣለዎ። ንዓና 
ሓፍ ብምባል ባዕሎም ከውድቑና ዝዓለምዎ 
ጸወታ እዩ።” ክብል፡ ብወደሳ ጓርድዮላ 
ከምዘይሰክር ኣረዲኡ።

  ኣብዚ እዋን ብልጽቲ ጋንታ ሃኒጹ ምህላዉ 
ዝእመነሉ - ስፓሌቲ፡ ኣብ ሰሪ’ኣ ንኢንተር 
ሚላን ብ18 ነጥቢ በሊጹ ኣብ ቅድሚት 
ይርከብ። ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ድማ፡ ኣብ 
ክልተ እግሪ ንጀርመናዊት ኢንትራክ 
ፍራንክፈርት 5ብ0 ብምስዓር ናብ ርብዒ 
ፍጻመ ሓሊፉ ይርከብ። 
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ራዳር ማን 

ዩናይትድ ኣትዩ ምህላዉ ዝግለጽ ዘሎ 
ኣጥቃዓይ ናይ’ዛ ጋንታ - ቪክቶር ኦሲመን፡ 
ንተገዳስነት ማን ዩናይትድ መልሲ ሂቡሉ። 
እዚ ናይጀርያዊ ናይዚ እዋን ብሉጽ 

ኣጥቃዓይ፡ “መጻኢ ሒዝዎ ዘሎ ኣይፈልጥን 
እየ። ኣብ ቅኑዕ መገዲ ዘለኹ ኮይኑ እዩ ግና 
ዝስመዓኒ። ኣብ ምዝዛም እዛ ወቕቲ ከኣ፡ ምስ 
ወከልተይን ምስዛ ጋንታን ብምዃን፡ ብዛዕባ 
እዚ ኩሉ ክዘራረብ እየ። ብሓባር ኮይንና 
ድማ፡ ዝበለጸ ፍታሕ ከነምጽእ ኢና።” ኢሉ። 
ማን ዩናይትድ፡ ንኦሲመን - ንምውናን ልዕሊ 
እቲ ቸልሲ - ንኢንዞ ፈርናንደዝ ዘውጸኣትሉን 
ክብረ-ወሰን መስርሕ ምስግጋር እንግሊዝ 
ኮይኑ ዘሎን 107 ሚልዮን ፓውንድ 
ከተውጽእ ተዳልያ ኣላ - ብመሰረት ሓበሬታ 
ናይ ቀረባ ወገናት።

ቬራ፡ ተባሪሩእንግሊዛዊት ክለብ ክሪስታል ፓላስ፡ ነቲ ን12 
ግጥማት ከይተዓወተ ክጐዓዝ ዝጸንሐ ዓላሚኣ 
- ፓትሪክ ቬራ ኣባሪራቶ።
  ኣብ ሓምለ 2021 ነዛ ጋንታ ዝተቐበላ - 

ቬራ፡ ኣብዛ ዓመተ-ስፖርት መበል 12 ደረጃ 
ሒዛ ክትዛዝም ኣኽኢልዋ እዩ። ብፍላይ፡ ኣብ 
መስመር መጥቃዕቲ ሃኒጽዎ ብዝነበረ ብቕዓት 

ዕጫ ሻምፕዮንስ ሊግ ወዲቑ
ናይ ርብዒን ፍርቂን ፍጻመ ዕጫ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ወዲቑ።
 በዚ መሰረት፡ ሪያል ማድሪድ ኣንጻር ቸልሲ፡ ኢንተር ሚላን ኣንጻር በኔፊካ፡ ማን ሲቲ ኣንጻር ባየር ሙኒክ፡ 

ኤሲ ሚላን ከኣ ኣንጻር ናፖሊ በጺሑወን ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ፡ ካብ ኤሲ ሚላንን ናፖሊን 
እትሓልፍ፡ ኣንጻር’ታ ካብ ኢንተር ሚላንን በነፊካን እትሓልፍ ክትደላደል እንከላ፡ ካብ ማድሪድን ቸልሲን 
እትሓልፍ ከኣ፡ ምስ’ታ ካብ ማን ሲቲን ሙኒክን እትሓልፍ ክትፋለም እያ። 
 ዋላ’ኳ ኩለን እዘን ኣርባዕተ ግጥማት ቆላሕታ ዝረኽባ እንተኾና፡ ማድሪድ ኣንጻር ቸልሲ፡ ከምኡ’ውን 

ሲቲ ኣንጻር ሙኒክ ዘካይዳኦ ጸወታ ግና ብኣጋኡ ቀልቢ ተዓዘብቲ ስሒቡ ኣሎ። ክንዮ’ኡ ድማ፡ ካብዘን 
ክልተ ግጥማት ዝሓለፋ ንሓድሕደን ዝፋጠጣ ብምዃነን፡ እቲ ተወሳኺ መቐረት እዩ። 
 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ናይ ርብዒ ፍጻመ ኤውሮፕያን ሊግ እውን ኣብታ ዕለት ወዲቑ ነይሩ። በዚ ኸኣ፡ 

ማን ዩናይድት ኣንጻር ሰቪያ፡ ጁቬንቱስ ኣንጻር ስፖርቲንግ (ካብዘን ክልተ ግጥማት ዝሓለፋ ንሓድሕደን 
ክገጥማ እየን) ባየር ለቨርኩሰን ኣንጻር ዩንየን ሳንይ-ጊሎስ፡ ፈይኖርድ ኣንጻር ሮማ ድሕሪ ምግጣመን ከኣ፡ 
ተመሳሳሊ ዕጫ ይጽበየን።

ብብዙሓት ተንተንቲ ተመጒሱ ነይሩ እዩ። 
ኣብዛ ወቕተ-ስፖርት ግና፡ ሕማቕ ጉዕዞ 
ክስንድ ምጽናሑ ይግምገም። ብፍላይ ኣብዛ 
ሰለስተ ኣዋርሕ ተላዒልዋ ዘሎ ሓዳሽ ዓመት 
2023፡ ካብ ዘካየደኦም 12 ዝተፈላለዩ ግጥማት፡ 
እንኮ ዓወት ኣይሰነደን - ሸውዓተ ግዜ ክሰዓር 
እንከሎ፡ ሓሙሽተ ግዜ ማዕረ ተፈላልዩ። 
  ዝሓለፈ ረቡዕ፡ ብብራይቶን 1ብ0 

ብምስዓሩ (ሳልሳይ ተኸታታሊ ስዕረት) ከኣ፡ 
ንምብራሩ ነዳዲ ወሲኹሉ እዩ። እዛ ጋንታ፡ 
ሽሕ’ኳ ኣብዚ እዋን መበል 12 ደረጃ ትሃሉ፡ 
ካብ ናይ ምውራድ ሓደጋ/ዞና ግና፡ ብሰለስተ 
ነጥቢ ጥራይ እያ ልዒላ ዘላ። በዚ ድማ፡ 
ነቲ ናይ ሰለስተ ዓመታት ውዕል ኣፈሪማ 
ዘምጸኣቶ ኣሰልጣኒ፡ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ 

ኣባሪራቶ ኣላ።   
  “ነዚ ከቢድ ውሳነ ከነሕልፍ ከቢድ ጓሂ እዩ 

ዝስምዓና።” ዝበለ ኣቦ መንበር ናይ’ዛ ጋንታ 
ስተቭ ፓሪሽ፡ ነዛ ጋንታ ኣብ ፕሪመር ሊግ 
ንምጽናሕ ግና፡ ምቕያር ኣሰልጣኒ ኣድላዪ 
ኮይኑ ከምዝተሰምዖም ኣረዲኡ። ክሪስታል፡ 
ሰንበት ምስ መራሒት ኣርሰናል ጸወታ 
ይጽበያ። ነዛ ጸወታ፡ በቲ ንናይ ትሕቲ 21 
ዓመት ጋንታ ዘሰልጥን ዘሎ - ፓዲ ማካርቲ 
እናተኣልየት ከተሰላስላ ከምእትኽእል 
ይግመት።
  ሓደ ካብ ብሉጻት ኣከፋፈልቲ ምዃኑ 

ዝእመነሉ - ቬራ፡ ኣብ ናይ ጸወታ ግዜኡ 
ማልያ ኣርሰናል፡ ጁቬንቱስ፡ ኢንተር ሚላንን 
ማን ሲቲን ለቢሱ ምጽዋቱ ይዝከር።

ቅንጥብጣብ
* ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ኣብ መጻየሪ ግጥማት ዋንጫ ኤውሮጳ ንኽጻወት፡ ብሓዲሽ ኣሰልጣኒ 

ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል - ሮበርቶ ማርቲነዝ ጻውዒት ተገይሩሉ። “ሮናልዶ፡ ኣዝዩ ውፉይ 
ተጻዋታይ እዩ። ዘለዎ ተመኵሮ፡ ነዛ ጋንታ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ኣነ ዕድመ ኣይርእይን እየ።” 
ክብል፡ እዚ በልጁማዊ ኣሰልጣኒ ተዛሪቡ። ፖርቱጋል፡ ዝመጽእ ሓሙስ ኣንጻር ሌቸስተይን 
ፋልማይ ጸወታኣ ድሕሪ ምክያድ፡ 26 መጋቢት ኣንጻር ሉክሰምበርግ ክትፋለም እያ።
* ገለ ደገፍቲ ፒኤስጂ፡ “ሜሲ በደለኛ እዩ” ብምባል፡ ጋንታኡ ካብ ሻምፕዮንስ ሊግ 

ክትግለፍ ጠንቂ ምንባሩ ወቒሶም። ብዘይካ’ዚ፡ እዞም ደገፍቲ፡ ፒኤስጂ፡ ነዚ ተጻዋታይ ሓዲሽ 
ውዕል ክትቅርበሉ ድላይ የብሎምን - ብመሰረት ጻብጻባት።

መቑሽሽ
ጎንካልቨስ፡ ንዣካ ኣላጊጹሉጎንካልቨስ፡ ንዣካ ኣላጊጹሉ
  ኣጥቃዓይ ስፖርቲንግ 

ሊዝበን - ፐድሮ 
ጎንካልቨስ፡ ሓሙስ ምሸት 
ጋንታኡ ንኣርሰናል 
ብፍጹም ቅላዕ ረቲዓ 
ናብ ርብዒ ፍጻመ ድሕሪ 
ምሕላፋ፡ ንጽምብል ሸቶ 
ተጻዋታይ ኣርሰናል - 
ግራንት ዣካ ከላግጽ 
ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ።
 ዣካ፡ ሸቶ ድሕሪ ምቑጻሩ፡ ንዓባይ 

ዓባይቶኡ ኣብ ኣፍንጫኡ ኣንቢሩ ፍልይቲ 
ጽምብል እዩ ገይሩ። ካብ 42 ሜትሮ ንሓላዊ 
ልዳት - ራምስዳል መዚኑ ብልጽቲ ሸቶ 
ዘመዝገበ - ጎንካልቨስ ድማ፡ ብፍጹም ቅላዕ 
ተዓዊቶም ምሕላፎም ድሕሪ ምርግጋጾም፡ ነዛ 
ጽምብል ብምድጋሙ እዩ ቆላሕታ ረኺቡ።
 ኣርሰናል፡ ኣብ ዝኾነ ኤውሮጳዊ መድረኽ 

ክሳብ ፍጹም ቅላዕ ክትበጽሕ እዚ ንፈለማ ግዜ 
እዩ - ድሕሪ 2009። እዛ ለንደናዊት ክለብ፡ 
ኣብታ ኣብ ሜዳ ሮማ ዝተኻየደት ናይ ዙር 

መደብ ጸወታ
ሎሚ ሎሚ 

ኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከልኵዕሶ ሰኪዐት ዞባ ማእከል
ንስሪ - ዊነርስ (3ይ ዲቪዥን ደ/ተባ) 2፡

30 ድ.ቀ
ዕዳጋ ሓሙስ - ኮኾብ (2ይ ዲቪዥን ደ/

ተባ) 3፡30 ድ.ቀ
ማራት - ሚራክል (2ይ ዲቪዥን ደ/ኣስ) 

4፡30 ድ.ቀ
ጽባሕ

ተስፋ - ዕዳጋ ሓሙስ (3 ዲቪዥን ደ/ተባ) 
7፡30 ቅ.ቀ

ሜካ - ኣሰር (1ይ ዲቪዥን ደ/ተባ) 8፡
30 ቅ.ቀ

ሳዋ - ምም/ ኣርባዕተ ኣስመራ (1ይ 
ዲቪዥን ደ/ተባ) 9፡30 ድ.ቀ

ፕሪመር ሊግ ፕሪመር ሊግ 
ሎሚሎሚ 

ሰዓት 6፡00 ምሸት
ኣስቶን ቪላ - ቦርንማውዝ 
ብሬንትፎርድ - ሌስተር ሲቲ
ሳውዝሃምፕተን - ቶተንሃም 

ዎልቭስ - ሊድስ 
ቸልሲ - ኤቨርተን 8፡30 ምሸት

ኤፍ ኤ ካፕኤፍ ኤ ካፕ
ማን ሲቲ - በርንለይ 8፡45 ምሸት

ላ’ሊጋላ’ሊጋ
ኣትለቲኮ ማድሪድ - ቫለንሽያ 11፡00 

ምሸት
ሰሪ’ኣሰሪ’ኣ

ኡደነዘ - ኤሲ ሚላን 10፡45 ምሸት

16 ናይ ሻምፕዮንስ ሊግ ጸወታ፡ ብድምር 
ክልተ እግሪ 1ብ1 ድሕሪ ምፍልላያ፡ 
ብፍጹም ቅላዕ 7ብ6 ተዓዊታ ነይራ። 

ብመንጽሩ ስፖርቲንግ፡ ድሕሪ 1989 ንፈለማ 
ግዜ እያ ኣብዚ ውድድር ክሳብ ፍጹም ቅላዕ 
በጺሓ። ብዘይካ’ዚ፡ ሜዳ ኣርሰናል ኤማራትስ 
ኣብ 2006 ድሕሪ ምኽፋቱ፡ እዛ ጸወታ ናይ 
ፈለማ ብፍጹም ቅላዕ ዝተዛዘመት እያ። 
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣርሰናል፡ ካብዚ 

ውድድር ምእላያ ምሉእ ትዅረታ ኣብ 
ፕሪመር ሊግ ክትገብር ክሕግዛ ከምዝኽእል 
ገለ ወገናት ይእምቱ። እዞም ወገናት፡ “እዚ 
ኤውሮጳዊ ጽፍዒት፡ ንጋነስር ጉልቡብ ዕድል 
ክኾና ይኽእል እዩ።” ክብሉ ተሰሚዖም።
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እስራኤል፡ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም መጥቃዕቲ ፈጺማ

ሓይልታት እስራኤል ኣብ ከተማ 
ጀኒን- ምዕራባዊ ገማግም፡ ብዝፈጸምዎ 
ስርሒት ብውሕዱ ኣርባዕተ 
ፍልስጤማውያን ከምእተቐተሉ ሰበ-
ስልጣን ፍልስጤም ገሊጾም።
እቲ ብሓሙስ ከምእተፈጸመ 

ዝተገልጸ መጥቃዕቲ፡ ሓይልታት 
እስራኤል ብስቱር ናብ ማእከል ከተማ 
ጀኒን ብምእታው ከምዝፈጸሙዎ 
መንግስታዊ ማዕከን ዜና ፍልስጤም 
‘ዋፋ’ ሓቢሩ። 
እስራኤል፡ ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ 

ዕጥቃዊ ተቓውሞ ፍልስጤማውያን 
ንምግታእ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዛ 
መጥቃዕቲታት ኣብ እተሐይለሉ 
ዘላ እዋን፡ ጀኒን እትርከበን ኣብ 
ሰሜናዊ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም 
ዝርከባ ከተማታት ብተደጋጋሚ 

ፕረዚደንት ቻይና ኣብ ሩስያ ምብጻሕ ከካይድ እዩ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ዢ ፒንግ፡ 
ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር 
ፑቲን ብዝገበረሉ ዕድመ፡ ካብ 
20 ክሳብ 22 መጋቢት ኣብ 
ሩስያ ዑደት ከካይድ ምዃኑ 
ቤት-ጽሕፈት ክረምሊን ትማሊ 
ዓርቢ ኣፍሊጡ።
መንግስቲ ሩስያ ነቲ ዕድመ 
ዘቕረበ፡ ቻይና ውግእ ሩስያን 
ዩክሬንን ብዝርርብ ሰላም 
ክፍታሕ ጻውዒት ድሕሪ 
ምቕራባ እዩ።
ኣብቲ ዑደት፡ ክልቲኦም 
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መራሕቲ ኣብ መንጎ ሩስያን 
ቻይናን ዝግበር ኩሉ-መዳያዊ 
ዝምድናታት፡ ሽርክነት፡ 
ስትራተጂያዊ ምትሕብባርን 
እዋናዊ ጉዳያትን ኣመልኪቶም 
ክዝትዩ ምዃኖም እቲ ቤት-
ጽሕፈት ሓቢሩ። 
እቶም መራሕቲ፡ ብርክት 
ዝበሉ ኣገደስቲ ክልተኣዊ 
ሰነዳት ክፈራረሙ ምዃኖም 
እውን ተገሊጹ።

ስሪላንካ - ቅልጡፍ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ኣጋጢምዋ
ኣብ ስሪላንካ፡ ዝሓለፈ ዓመት ዝኸፍአ 

ምንቍልቋል ቁጠባ ከምእተመዝገበ 
ወግዓውያን ጸብጻባት ናይ’ታ ሃገር 
ኣመልኪቶም።
እቲ ብ7.8 ሚእታዊት ከምዝነከየ 

ዝተገልጸ ቁጠባኣ፡ ኣብ ውሽጢ 70 
ዓመታት፡ እቲ ዝኸፈአ ኮይኑ ክብረ-ወሰን 

ሒዙ ኣሎ።
ራብዓይ ርብዒ ጃምላዊ ሃገራዊ እቶት 

ስሪላንካ ብ12 ሚእታዊት ከምዝጎደለ 
ዘነጽሩ ስታቲስቲካውያን ሓበሬታታት፡ 
ኣብዚ ዓመት’ዚ እውን ብ3 ሚእታዊት 
ክጎድል ከምዝኽእል ኣሚቶም።
እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው፡ ኣብታ ደሴት 

ዓቢ ተቓውሞታት ድሕሪ ምስዓቡ፡ 
ሓያሎ ተቓወምቲ ናብ ፕረዚደንታዊ 
ህንጻ ጥሒሶም ብምእታው፡ ንፕረዚደንት 
ስሪላንካ ነበር ጎታባያ ራጃፓክሳ ካብታ 
ሃገር ክሃድም ከምዘገደዱ ኣይርሳዕን። 
ካብ ሽዑ ጀሚሩ ሓድሽ መንግስቲ’ታ 

ሃገር ነቲ ዝተሃስየ ቁጠባ ንምጽጋን ዓሊሙ 
ክሰርሕ ምጽንሑ እዩ ዝሕበር።
ፕረዚደንት ራኒል ዊክረመሲንገ፡ ሃገሩ 

ዝነበራ ናይ 46 ቢልዮን ዶላር ናይ ወጻኢ 
ዕዳ ኣብ እትኸፍለሉ ዘላ እዋን፡ ኣታዊ 
መንግስቲ ንምዕባይ ግብሪ ክውስኽን ኣብ 
ነዳድን ኤሌክትሪክን ዝግበር ዝነበረ ድጎማ 
ከቋርጾን ከምእተገደደ እዩ ዝግለጽ። 
እንተኾነ፡ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ዝወስዶ 

ዘሎ ስጒምቲታት፡ ኣብ ዜጋታት ቁጥዐ 
ድሕሪ ምልዕዓሉ፡ ኣስታት 40 ማሕበራት 
ሰራሕተኛታት ናይ’ታ ሃገር ኣብ ዝመጽእ 
ሰሙን ሓፈሻዊ ኣድማ ከምዝገብራ 
ኣጠንቂቐን ኣለዋ።

ሊብያ - ጠፊኡ ዝተባህለ ዩራንዩም ከምእተረኽበ ተገሊጹ
ኣብ ሊብያ፡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት 

ከምዝጠፍአ ዝተገለጸ ክልተ ቶንን 
ፈረቓን ዝምዘን ዩራንዩም ከምእተረኽበ 
ተገሊጹ። 
እቲ ኑክለስያዊ ኣጽዋር ንምስራሕ 

ዘገልግል ዝግለጽ ባእታ፡ ንምብራቓዊ 
ክፋል ሊብያ ተቖጻጺሮም ብዝርከቡ 
ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ዶብ ጫድ 
ከምእተረኽበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። 
ኣህጉራዊ ትካል ተቖጻጻሪ ዓለምለኻዊ 

ኣቶማዊ ጸዓት (IAEA)፡ ምርካብ ናይቲ 
ከምዝጠፍአ ክግለጽ ዝጸንሐ ባእታ 
ኣመልኪቱ ዝወጸ ጸብጻብ ንምርግጋጽ 
ይሰርሕ ምህላዉ’ዩ ዘፍልጥ።
እቲ ዩራንዩም፡ ካብቲ ተኸዚኑሉ ዝነበረ 

ከባቢ ደቡባዊ ክፋል ሊብያ ኣስታት 3 
ኪሎ ሜተር ርሒቑ ከምዝተረኽበን፡ ካብ 

ቍጽጽር እቶም ንሊብያ ዘመሓድሩ 
ዘለዉ መንግስታት ወጻኢ ተኸዚኑ 
ምጽናሑን እዩ ዝግለጽ።
እቲ ዩራንዩም ዘይተጻረየ ኮይኑ፡ ኣብዚ 

ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ኑክለስያዊ ኣጽዋር 
ንምስራሕ ክውዕል ከምዘይክእል 
ዝሕብሩ ክኢላታት፡ በዚ ኩነታት እዚ 
ድማ ንድሕነት ሰባትን ኣከባብን ዘስግእ 
ከምዘይኮነ ኣረዲኦም።
ሊብያ፡ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኮሎኔል 

ሙዓማር ጋዳፊ ኣብ እትመሓደረሉ 
ዝነበረት እዋን፡ ኑክለስያዊ፡ ባዮሎጂያዊን፡ 
ከሚካላዊን ኣጽዋር ክትሰርሕ ትኽእል’ያ 
ተባሂሉ’ዩ ዝጥርጠር ነይሩ። ይኹን 
እምበር ኣብ 2003 እታ ሃገር ብወግዒ ነቲ 
መደብ ከምዝሰረዘቶ ምግላጻ ይፍለጥ። 
እቲ ንመዓልታት ጠፊኡ ዝጸንሐ 10 

በርሚል ዩራንዩም፡ ኣብ ኢድ ሽበራውያን 
ከይኣቱ ተሰጊኡ ምጽናሑ ኣይርሳዕን።
ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ 2013 ኣብ 

ዘውጸኦ ጸብጻብ፡ ብዘይሕጋዊ መገዲ ካብን 
ናብን ሊብያ ዝሰጋገር ኣጽዋር ኣብ ካልእ 
ክፋል ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን 
ግጭት ኣብ ምውላዕ ተራ ከምዘለዎ 
ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር።

ህንዲ፡ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምሕያል ኣጽዋር ትሽምት
ህንዲ፡ ወተሃደራዊ ዓቕማ 

ንምጒልባት ኣብ እትጽዕረሉ 
ዘላ እዋን፡ 8.5 ቢልዮን ዶላር 
ከምዝውድእ ዝተገልጸ ዝተፈላለየ 
ኣጽዋር ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት 
ክትሽምት ከምዝወሰነት ተገሊጹ።
እቲ ኣጽዋር፡ ሚሳይላት፡ 

ሄሊኮፕተራት፡ መዳፍዕን 
ኤሌክትሮኒካዊ ስርዓታት ውግእን 
ዝርከቦ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ህንዲ 
ሓቢሩ።
ኣብ ዶብ ሂማላያ ምስ ቻይና ኣብ 

ወጥሪ እትርከብ ህንዲ፡ ወተሃደራዊ 
መሳለጥያታታ ዘመናዊ ንምግባር 
ክትጽዕር ምጽናሓ ጸብጻባት ይሕብሩ።
እቲ ዝርዝር ናይቶም ዝጸደቑ 

ዕድጊታት፡ ብራህሞስ ዝፍለጥ 200 

ሚሳይል፡ 50 ዩቲሊቲ ሄሊኮፕተራትን 
ንሓይሊ ባሕሪ ዝኸውን 
ኤሌክትሮኒካዊ ስርዓታት ውግእን 
ዘጠቓለለ እዩ። 
ብራህሞስ፡ ልዕሊ ፍጥነት ድምጺ 

ዝጐዓዝ ሚሳይል ኮይኑ፡ ኣብ ሰዓት 
ኣስታት 300 ኪ.ሜ ርሕቀት 
ዝውንጨፍ፡ ብምትሕብባር ክኢላታት 
ህንዲን ሩስያን ዝማዕበለ ሚሳይል 
እዩ።

ቻይናን ሩስያን፡ ኣብ ወርሒ 
ለካቲት 2022፡ ፕረዚደንት ፑቲን 
ንመኽፈቲ ኦሎምፒክ ሓጋይ 
ናብ ቤጂንግ ኣብ ዝበጽሓሉ 
እዋን፡ ክልቲአን ሃገራት “ገደብ 
ዘይብሉ” ሽርክነት ንምትግባር 
ከም እተሰማምዓ ኣይርሳዕን።
በዚ ድማ፡ ክልቲአን ሃገራት 
ነቲ ሽዑ ዝተበጽሐ ስምምዕ 
ንምሕያል ይሰርሓ ከምዘለዋ 
ይግለጽ።

ዒላማ ሓይልታት እስራኤል ይኾና 
ምህላወን እዩ ዝሕበር።
እቲ ስርሒት፡ መንግስቲ ፍልስጤም፡ 

ዝሓለፈ 19 መጋቢት ኣብ ግብጻዊት 
ከተማ ሻርም ኤል-ሸኽ ምስ እስራኤል 
ኣብ ዝካየድ ናይ ጸጥታ ኣኼባ ክሳተፍ 
ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ’ዩ ተፈጺሙ።
እስራኤል ካብ ፈለማ ናይዚ 

ዓመት’ዚ ኣትሒዛ ኣብ ልዕሊ 
ወሽመጥ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን 
ብዘካየደቶም መጥቃዕቲታት፡ ዛጊት 
83 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም 
ኣለዉ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ዕጡቓት 

ፍልስጤም ኣብዚ ዓመት’ዚ ኣብ ልዕሊ 
እስራኤል ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ 
14 ወተሃደራት ናይ’ታ ሃገር 
ከምእተቐትሉ ጸብጻባት የመልክቱ።

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ
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