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ገጽ 5

ቀዳም 21 መጋቢት 2020
ገጽ 6

ገጽ 7

ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት . . .
ህሞት
መቐይሮ
ሂወት

ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ናይ ዓመተ-ትምህርቲ 2019/2020፡
ኣብ መላእ ሃገር ይወሃብ ኣሎ።
ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲቱት ላዕለዋይ
ትምህርትን ምርምርን ዳይረክተር ምዘናን
ግምገማን ዶክተር ብስራት ገብሩ፡ ኣብ’ዚ
13 ዓውድታት ትምህርቲ ዘጠቓልልን
ክሳብ 23 መጋቢት ዝቕጽልን ሃገራዊ
ፈተና፡ ኣብ 8 ነቑጣታት 7,149 ደቂኣንስትዮ ዝርከባኦም 14,960 ተመሃሮ
ይሳተፉ ከምዘለዉ ሓቢራ።
ኣብ ሪያድን ጅዳን - ስዑዲ ዓረብ
ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ኣብያተ-ትምህርቲ

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8

ገጽ 9

ሌላ ምስ ሓውሲ ከተማ
ኦምሓጀር

ዓቕሚ ስፖርት....

ቀስቲ
ሳሮን

ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ይወሃብ ኣሎ
ማሕበረ-ኮማት ኤርትራውያን ዝወሃብ
ዝነበረ ፈተና፡ ሎሚ ዓመት ብሰንኪ ስግኣት
ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከምዘይካየድ ዝገለጸት
ዶክተር ብስራት፡ ተመሃሮ ረጊኦምን ኣብ
ነብሶም ተኣማሚኖምን ክሰርሑ መልእኽታ
ኣመሓላሊፋ።
ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና፡ ንተመሃሮ ካብ
ሓደ ደረጃ ናብ ዝለዓለ ዘሳግር ኣገዳሲ ነጥበመቐይሮ ስለዝኾነ፡ ተሳተፍቲ ተጠንቂቖም
ክሰርሑ፡ ኣብ ቦታ ፈተና ብእዋኑ ክርከቡን
ዝተወሃቦም ሓበሬታ ብግቡእ ክከታተሉን
ከተግብሩን ተላብያ።

ስ/
የ
ው
ሃ
ን
ስ

ሓጋዝ - ኣብ ትምህርቲ ተራ
ወለዲ ክዓዝዝ ተሓቲቱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ መስርሕ
ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል፡ ተራን
ተሳትፎን ወለዲ ክዓዝዝ መማህራን
ኣዘኻኺሮም።
ብ13 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ርክብ፡
ተራ ስሉሳዊ ዝምድና፡ ተራ ወለዲ ኣብ
ምምእዛንን ምትብባዕን ደቆም፡ ጠንቂታት

ምቁራጽን ብኲራትን ተመሃሮ፡ ከምኡ’ውን
ምትራፍ ኣብ ክፍልን ሳዕቤናቱን ብሰፊሑ
ተዘሪቡሉ።
ርእሳነ-መማህራን ኣብ ዘቕረብዎ
ጸብጻባት፡ ተራ ወለዲ ኣብ ምክትታል
ደቆም ኣዕጋቢ ከምዘየሎ ብምምልካት፡
ምሕያል ስሉሳዊ ዝምድናታት ብዝለዓለ

ክስራሓሉ ተላብዮም።
ራሕቂ ከባቢታት፡ ብኲራት፡ ምድንጓይን
ዘይምክትታል ወለዲን፡ ካብቶም ንመስርሕ
ምምሃርን ምስትምሃርን ብኣሉታ ዝጸልዉ
ዘለዉ ብድሆታት ምዃኖም እውን
ሓቢሮም።

ኣፍዓበት - ነበርቲ ገብገብ ማይ-ክዖታት ይፍውሱ
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ
ገብገብ - ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡
ማይ-ክዖታት ናይ’ቲ ኣብ ህንጸት
ዝርከብ ሓጽቢ ንምፍዋስ፡
ከትርታት ይሰርሑ ኣለዉ።
ኣብ’ቲ ካብ መፋርቕ ወርሒ
መጋቢት ዝጀመረ ስራሕ፡
መዓልታዊ ኣስታት 200

ጉልበት ሰብ ይወፍር ከምዘሎ
ዝሓበረ ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር
ከባቢ - ኣቶ መሓመድ-ዓሊ
ሳለም፡ እቲ ሓጽቢ እኹል ማይ
ምስ ሓዘ፡ ‘ሽግሮም ክፍታሕ
እዩ’ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሕርሻ መስኖ
ንምንጥጣፍ እውን ተኽእሎ
ከምዘሎ ገሊጹ።

እቶም ነበርቲ፡ ጌና ነዊሕ
እናተጓዕዙ ካብ ሃበሮ ወይ ካብ
ኣፍዓበት ይሰትዩ ከምዘለዉ
ገሊጾም።
ካብ ኣፍዓበት ንሸነኽ ምዕራብ
እትርከብ ምምሕዳር ከባቢ
ገብገብ፡ ኣስታት 4 ሽሕ ነበርቲ
ኣለዉዋ።

መ
ብ
ራ
ህ
ቱ

ማእከል - ንመራሕቲ መካይን
ፖሊስ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብ18 መጋቢት
ንመራሕቲ መካይን ፖሊስ - ኣብ ድሕነት
ጽርግያ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር
ፖሊስ ትራፊክ ሌተና ኮሎኔል መሓሪ
ንጉሰ፡ ኣብ ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ሕግታትን
ምልክታትን ትራፊክ፡ ከምኡ’ውን ተራ
ፖሊስ ኣብ ትግባረ ሕጊ ሰፊሕ መብርሂ
ሂቡ።
ሌተና ኮሎኔል መሓሪ ብኣሃዛት ኣሰንዩ
ኣብ ዘቕረቦ መረዳእታ፡ ኣብ ሃገርና ካብ
2013 ክሳብ 2019 ዘጋጠሙ ሓደጋታት
- 31,590 ምንባሮም፣ ከም ሳዕቤኖም ድማ፡
983 ሰባት ከምዝሞቱን 3,968 ከቢድ
8,875 ድማ፡ ቀሊል ኣካላዊ ጉድኣት
ከምዝወረዶም፣ ኣብ ንብረት ዝሰዓበ

ክሳራ ድማ ልዕሊ 456 ሚልዮን ናቕፋ
ከምዝግመት ገሊጹ።
ቀንዲ ጠንቂታት ሓደጋታት ትራፊክ፡
ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ፣
ቀዳምነት ዘይምሃብ፣ ርሕቀትካ ዘይምሕላው፣
መምርሒ ፍቓድ ዘይብልካ መኪና ምዝዋር፣
መኪና እናመራሕካ ቴለፎን ምጥቃም፣ ልዕሊ
ዓቐን ምጽዓንን ዘይጥጡሕ መስመራት
መጓዓዝያን ዘጠቓልሉ ምንባሮም፡ ሌተና
ኮሎኔል መሓሪ ንጉሰ ወሲኹ ሓቢሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ድሕነት ትራፊክ ኣገዳሲ
ኣካል መደባት ልምዓት ሃገር ስለዝኾነ፡ ምስ
ምዕባለን ምውሳኽ ቁጽሪ ተሽከርከርትን
ሓደጋታት ክውስኽ ስለዝኽእል፡ ሕግታት
ትራፊክ ኣኽቢሮም ክጓዓዙን ንካልኦት
ከስተምህሩን ተላብዩ።

ኣብ ኣቑርደት፡ 200 ኩንታል
ዝተበከለ ኮሚደረ ተጓሒፉ
ስ/
ዑ
መ
ር
መ
ሓ
መ
ድ

ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ንኡስ
ዞባ ኣቑርደት፡ ምስ ክኢላታት ምቁጽጻር
ብቕዓትን ድሕነትን ብቚሊ ዞባ ጋሽ-ባርካ
ብምትሕብባር፡ ኣብ ሕርሻታት ንኡሳን
ዞባታት ተሰነይ፡ ሃይኮታ፡ ድገ፡ ኣቑርደትን
ካልእ ከባቢታትን ዝፈረየ - እንተዀነ ብሰንኪ
ግጉይ ኣገባብ ኣጠቓቕማ ጸረ-ባልዕ መድሃኒት
ዝተበከለ፡ ልዕሊ 200 ኩንታል ኮሚደረ፡ ብ14
መጋቢት ከምዝጓሓፍ ገይሮም።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ፡ ክኢላ ምቁጽጻር ብቕዓትን ድሕነትን
ብቚሊ መንእሰይ ተስፋብርሃን ገብረዝጊ፡ እቲ
ኮሚደረ ብዝተገብረሉ መርመራ ተበኪሉ

ብምጽንሑ’ሞ ንጥዕና ደቂ-ሰብ ሓደገኛ
ምዃኑ ብምርግጋጹ፡ ናይ ምጒሓፍ ስጒምቲ
ከምእተወስደሉ ገሊጹ።
ከምዚ ተርእዮ’ዚ ንምውጋድ፡ ሓረስቶት ጸረባልዕ መድሃኒት ድሕሪ ምንጻጎም - እንተወሓደ
ክልተ ሰሙን ተጸብዮም ፍርያቶም ክኣርዩንa
ናብ ዕዳጋ ከውርዱን ዘዘኻኸረ መንእሰይ
ተስፋዝጊ፡ ዝተበከለ ኮሚደረ ብቐሊሉ ብሽታ
እውን ክፍለጥ ስለዝከኣል፡ ዕቱብነት ተጠቀምቲ
ክዓዝዝ ተላብዩ።
ኣብ 2018 እውን ልዕሊ 250 ኩንታል
ዝተበከለ ኮሚደረ ከምእተጓሕፈ፡ ሰነዳት ናይ’ቲ
ቤት-ጽሕፈት የረድኡ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኤርትራውያን ምሁራት፡ ብዛዕባ ‘ቫይረስ
ኮሮና’ ምኽርታት ይልግሱ
ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን
ምሁራት፡ ኣብ’ተን ዝርከቡለን
ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታትና ካብ
ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምድሓን፡
ብመልክዕ ሰሚናራት፡ ቴለኮንፈረንስ፡ ቪድዮ ኮንፈረንስን
ካልእ ኣገባባትን፡ ኣብ ምብራኽ
ንቕሓትን ኣፍልጦን ዘተኰረ
ተበግሶታት ይወስዱ ኣለዉ።
ኣብ ኣመሪካ ዝቕመጡ ዶክተር
ሰናይት ኣብርሃም፡ ዶክተር ተኪኤ
ተስፋይን ዶክተር ሃና ሃብቱን
- ብ15 መጋቢት ብሓባር ኣብ
ዘካየድዎ ቴለ-ኮንፈረንስ፡ “ኮቪድ19” ዝብል ስያመ ተዋሂብዎ ዘሎ
ቫይረስ ኮሮና፡ ካብ ዓሌት ናይ’ቶም
ኣቐዲሞም ዝተኸስቱ ብ‘መርስ’ን
‘ሳርስ’ን ዝፍለጡ ዓይነታት ቫይረስ
ከምዝዀነ፡ ኣብ ምትሕልላፉን
መልከፍቱን ኣዝዩ ናህሪ ስለዘለዎ
ግዳ፡ ፍሉይ ከምዝገብሮ ገሊጾም።
እቶም ኤርትራውያን ዶክተራት፡
ኮሮና ቫይረስ - ኣብ ኣየር ልዕሊ
ሰለስተ ሰዓታት ክጸንሕ ከም
ዘይክእል፡ ኣብ ፕላስቲክን ሓጺንን
ዕንጸይትን ግና - ካብ 2 ክሳብ
3 መዓልታት ክጸንሕ ስለዝኽእል፡
ነዞም ግኡዛት ነገራት ድሕሪ
ምትንካፍና - ኣፍናን ኣዒንትናን
ወይ ኣፍንጫና ምስ እንሕዝ
ክንልከፍ ስለእንኽእል፡ ኣእዳውናን
ገጽናን
ብጽሬት
ክንሕዝ

ኣዘኻኺሮም።
“ሕቑፎ ቫይረስ ኮሮና፡ ካብ 2
ክሳብ 14 መዓልታት ይበጽሕ።
ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት
ምልክታት
ናይ’ቲ
ሕማም
ዘርኣየ፡ ኣብ ዝዀነ ክሊ ዕድመ
ዝርከብ ሰብ ድማ በቲ ቫይረስ
ተለኺፉ’ሎ ማለት’ዩ።” ዝበሉ
እቶም ክኢላታት፡ ረስኒ፡ ዓኽታ
ዘይብሉ ደረቕ ሰዓል፡ ከምኡ’ውን
ሕጽረት ምስትንፋስ ካብ’ቶም
ቀንዲ ምልክታት ከምዝዀኑ፡
ኣብተን እቲ ቫይረስ ዝተኸስተለን
ሃገራት፡ ምትእኽኻባት ምጉዳል፡
ናይ ኢድ ሰላምታ ምውጋድ፡
ርሕቀትካ ምሕላውን ብዝተኻእለ
መጠን ድማ ናይ ርሑቕን ቀረባን
ዘይህጹጻት መገሻታት ምንካይ
ዘጠቓልል ስጒምቲታት ይውሰዱ
ከምዘለዉ ሓቢሮም።
“በርበረን ካልኦት መረርቲ
ቀመማትን መግብታትን ካብ
መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና የናግፉ
እዮም” ዝብል ዘረባታት ስነፍልጠታዊ መሰረት ከምዘይብሉ
ዝሓበሩ’ቶም
ኤርትራውያን
ዶክተራት፡ እቲ ቫይረስ ዛጊት
መድሃኒት ስለዘይተረኽቦ፡ ኣካላዊ
ብያነ ማለት ተጻዋርነትካ ክብ
ንምባል ዝተመጣጠነ መግቢ
ምምጋብ ኣገዳሲ ከምዝዀነ
ኣስሚሮምሉ።

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

ቦርድ ምስንዳእ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ተስፋኣለም የማነ
ቍ.ስ 201820 (2214)
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ለይ-ኣውት
ሳምራዊት መለስ
ትንሱእ ፍስሃየ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ሳምራዊት ሃብተ

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284
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መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ

ጥንቃቐታት ኣብ ተጠቃምነት
ጸረ-ባልዕ መድሃኒት ኣብ ፍርያት
ኣሕምልትን ፍረታትን
መድሃኒታት ጸረ-ባልዕ፡ ንዝተፈላለዩ
ባልዓት
ከምኡ’ውን
ጻህያይ
ቡቕሊ ንምክልኻልን ንምቁጽጻርን
እንጥቀመሎም ኬሚካል እዮም። እዞም
መድሃኒት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት
ይምቀሉ። ንሳቶም ድማ፡ ጸረ-ሓሳኹ፡
ጸረ-ጻህያይ፡ ጸረ-ፋንጋስ፡ ጸረ-ቀርጠፍቲ
ወይ ሮደንትስ፡ ኔማቶድ፡ ተባሂሎም
ይጥቀሱ።
ባልዓት ንዝተፈላላዩ ኣካላት ቡቕሊ
ስለዘጥቅዑ፡ መድሃኒታት ጸረ-ባልዕ’ውን
ብኣኡ መጠን ብዝተፈላለየ መንገዲ
ይስርሑ። ንኣብነት ገለ መድሃኒታት
ጸረ-ባልዕ ክሳብ ውሽጢ ዘርኢ ወይ
ፍረ ብምእታው ወይ ብምስራጽ፡ ኣብ
ውሽጢ ኣካላት ናይ ተኽሊ ብፍላይ
ድማ ኣብ ፍረ ናይ ተኽሊ ክጸንሑ
ዝኽእሉ ባልዓት ንምቕታል ወይ
ንምክልኻል ይጠቕሙ። ገሊኦም ድማ፡
ኣብ ደጋዊ ክፋል ናይቲ ቡቕሊ ንዝርኣዩ
ባልዓትን ሕማማትን ንምክልኻልን
ንምቕታልን ንጥቀመሎም እዮም።
መድሃኒታት ጸረ-ባልዕ መርዚ ከም
ምዃኖም መጠን፡ ኣብ ኣጠቓቕማኦምን
ኣተሓሕዛኦምን ልዑል ጥንቃቐ ዝሓቱ
እዮም። ብኣፍልጦን ጥንቃቐን እንተ
ተጠቒምናሎም ግና፡ ኣብ ምክልኻልን
ምጥፋእን ባልዓት ቡቕሊ ዘበርክትዎ
ግደ ዓቢ እዩ። ብፍላይ ኣብ ውሽጢ
ዘርኢ፡ ፍረ ወይ ኣካላት ናይ ተኽሊ
ዝኣትዉ ጸረ-ባልዓት ኣብ እንጥቀመሉ
እዋን፡ ልዑል ጥንቃቐ ይሓትት።
ምኽንያቱ፡ መድሃኒት ጸረ-ባልዕ ድሕሪ
ምንጻግ፡ ተረፍ-መረፍ መድሃኒት፡
ኣብ ልዕሊ ፍርያት ስለዝገድፍ፡ ኣብ
ጥዕና ሰባት ሓደገኛ ሳዕቤን የኸትሉ።
እዚ ማለት ድማ፡ እንተወሓደ ክልተ
ሰሙን ቅድሚ ምእራይ ፍረታትን
ኣሕምልትን መድሃኒት ጸረ-ባልዕ
ክንጥቀም ኣይግባእን። እንተኾነ፡

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

ብዙሓት ሓረስቶት ክሳብ ዕለተ ምእካብ
ምህርቲ ክነጽጉ ይርኣዩ። ምስ ተኣርየ
ዝነጽጉ እውን ኣለዉ። እዚ ድማ
ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዝቐርብ ኣሕምልትን
ፍረታትን ይብክልን ንጥዕና ሰባት ኣብ
ሓደጋ የእቱን። ብፍላይ ኣብዚ እዋን
ኣብ ዕዳጋታት ዝቐርብ ዘሎ ገለ ፍርያት
ኮመደረ፡ ብመድሃኒታት ጸረ-ባልዕ
ብምብካሉ፡ ስክፍታታት ክፈጥር ጸኒሑ
ኣሎ። ምንጪ ፍርያት ናይዚ ኮመደረ
ካብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ብፍላይ ድማ ኣብ
ከባቢ ሩባ ባርካ ዝፈሪ ኮመደረ ምዃኑ
ይፍለጥ። ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንጹህ
ኮመደረ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ዘድሊ
ማዕዳን ኣስተምህሮን ክህብ’ኳ እንተ
ጸንሐ፡ ገለ ዘይሓላፍነታውያን ሓረስቶት፡
ነዚ ዕሽሽ ብምባል ዝተበከለ ኮመደረ ናብ
ዕዳጋ ከም ዘቕርቡ ዝፍለጥ እዩ።
ባልዓት
ንምክልኻል፡
ብዘይካ
መድሃኒት ጸረ-ባልዕ ካልእ ዝሓሹ
ኣማራጺታት ምህላዎም ሚኒስትሪ
ሕርሻ ክጉስጉስ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ።
እዚ ብውሁድ ምሕደራ ምክልኻል
ባልዓት ዝፍለጥ ሜላ እዩ። እዚ ሜላ ኣብ
ምቁጽጻር ባልዓት፡ ልዑል እጃም ከም
ዘለዎ ድማ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ሜላ፡
መድሃኒት ጸረ-ባልዕ ብዝወሓደ መጠን
ንኽንጥቀም ዝሕግዝ ኮይኑ፡ ዝተፈላለዩ
ኣገባባት ምክልኻል ባልዓት ዝጥቀም
እዩ። ካብዞም ሜላታት ገለ ንምጥቃስ፡
መዕቆቢ ባልዓትን ሕማማትን ዝዀኑ
ኣትክልቲ፡ ካብ ከባቢ ሕርሻ ምጽራይ፡
ንሕርሻዊ ባልዓት ዘጥፍኡ ካልኦት
ዓይነት ሓሳኹ ምትእትታው፡ ሓሳኹ
ዝስሕብ መብራህትን ዝተሓዙሉ ማይን
ምድላው ወዘተ፡ ክንጠቅስ ንኽእል።
ብተወሳኺ ምቅይያር ዘራእቲ፡ ምድኳዕን
ምኹስኳስን ምዝውታር ዝኣመሰሉ
ኣለዉ።
ኣብ ከባቢ ሩባ ባርካ ኣብ ምፍራይ
ኮመደረ ዝዋስኡ ሓረስቶት ብዙሕ ካብዚ
ሜላታት’ዚ ከም ዝጥቀሙ ዝፍልጥ’ዩ።
ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ጸረ-ባልዕ
ንሓረስቶትን ሰራሕተኛታቶምን ግዳይ
ከቢድ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ከም ዝገብሮም
ክዝንጋዕ የብሉን። መድሃኒት ጸረ-ባልዕ፡
መርዚ ከም ምዃኑ መጠን፡ ብጥንቃቐ
ከነዘውትሮምን ክንሕዞምን ይግባእ።
ዝተበከለ ኮመደረ ናብ ዕዳጋ መታን
ከይቀርብ፡ ሚ/ሕርሻ ምስ ዝምልከቶም
ኣካላት ብምትሕግጋዝ፡ ኣድላዪ ቁጽጽር
ይገብር ኣሎ። ልዕሊ ኹሉ ግና
ሓረስቶት፡ ነቲ ብኽኢላታት ሚ/ሕርሻ
ንኣጠቓቕማ መድሃኒ ጸረ-ባልዕ ዝወሃብ
ሓበሬታ ብምክትታል፡ ዘይተበከለ
ኮመደረ ናብ ዕዳጋ ከቕርቡ ብሓላፍነት
ክሰርሑ ይግባእ። እንተዀነ፡ ዝተበከለ
ኮመደረ ከይተራእየ ብገለ ክሓልፍ
ስለዝኽእል፡ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ
ምስ ዝዕዘብ፡ ንዝምልከቶም ኣካላት
መንግስቲ ክሕብር ይግባእ። ብተወሳኺ
ብመድሃኒት ዝተበከለ ፍርያት ኮመደረ
ብደጋዊ ምሽታት ወይ’ውን ነቲ ኮመደረ
ኣብ ክልተ ብምምቃል፡ ምብካሉ ዝያዳ
ክፍለጥ ስለዝከኣል ዝዀነ ተጠቃሚ
ተጠንቂቑ ክገዝእ ኣለዎ።

ሚ/ሕርሻ
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ሎሚ መደብ ERI-TV
ሰዓት
09፡00
09፡35
10፡15
11፡00
11፡45
12:30
12:55
13:30
13:45
14:30
16:30
17:50
18:40
19:00
20:00
20:15
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ሄሎ ቆልዑ
ዶክመንታሪ
ሙ/ድራማ
ዘተ ስፖርት
ቐጥታ
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን
ዜና ዓረብ
መደብ ሽንግርዋ
መደብ ናትራን
ተኸታታሊት ፊልም እምነት
ሳይዳ
ሙ/ድራማ
ዳረት ቃና
ዜና ትግረ
ሄራር
ዜና ትግርኛ
ፍሉይ መደብ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሰንበት
ሰዓት
09፡00
09፡35
10፡15
11፡00
13፡00
ቐጥታ
14፡00
16፡30
16፡50
17፡30
17፡55
18፡30
20:00
20:15
ብትግረ
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30

መደብ
ፊዮሪና
ዶክመንታሪ
ፓኖራማ
ማእገር
ዶክተራት

.
ኣብ

ስትድዮ

ሞዛይክ
ፍረ ጻዕሪ
ተኸታታሊት ፊልም እንዳ ዝማም
ተኸታታሊት ፊልም ማጨሎ
ዶክመንታሪ
መደብ ህርመት
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ቴራብ
ዜና ትግርኛ
ኣቓልቦ ትንታነ ዜና
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሰኑይ
ሰዓት

መደብ

12:00 ደኩመንታሪ
12:30 ዜና ትግርኛ
12፡50 ዕላል ጥበባት
13፡30 ዜና ዓረብ
13:45 ሄሎ ደባይዋ
15:30 Sport Highlights
17:00 ዜና ትግርኛ
17:20 ሙ/ድራማ
17:30 ዜና ዓረብ
17:45 ደረት ቃና
18:45 ልዝብ መንእሰያት
19:20 ኤረና
20:00 ዜና ትግረ
20:10 ጩራ ጥዕና
21:00 ዜና ትግርኛ
21:25 መደብ ስፖርት
22:00 ዜና ዓረብ
22:10 ሙ/ድራማ
22:30 ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ
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ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝዳሎ ዓምዲ

ሕርሻን መግብን

ኣብዚ ዓምዲ ንዝህልወኩም ሕቶ ወይ ርእይቶ
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ፊልማዊት መዓሾ

ሮ

ኣተኩ

ክንክን ክዙን እኽሊ ካብ ዕስን ሓሸራን

ባልዓት ዝብሃሉ፡ ካብ ዓጻማት ህይወታውያን
ክሳብ ብዓይኒ ክርኣዩ ዘይክእሉ ታህዋስያን
ወይ ጀርም ክዀኑ ይኽእሉ። ኣብ
ዝተኸዘነ ኣእካል፡ ዝተፈላለዩ ባልዓት
ይምገቡን ጉድኣት የውርዱን። እንተዀነ
እዞም ብዙሓት ዓይነት ባልዓት፡ ኣብ
ሰለስተ ዓበይቲ ምድባት ፈሊና ክንርእዮም
ንኽእል ኢና። ንሳቶም ድማ፡- ዕሲ፡ ሓሸራ
ኣናጹ ይበሃሉ። ንሎሚ እምበኣር፡ ኣብ
ዕስን ሓሸራን ኢና ከነተኩር። ነዚ ሓበሬታ
ዝህበና ድማ ኣብ ሃገራዊ ላባራቶሪ ጥዕና
ብቝልን እንስሳን መንእሰይ ክኢላ ክንክን
ስነ-ብቝሊ ዝዀነ መንእሰይ ዓንዳይ ሰመረ
እዩ።
1. ዕሲ (Fungi)
ዕሲ፡ ተኽሊ-መሰል ህይወታዊ ኰይኑ፡
ብዘይወሲብ ዝራባሕ፡ ዘርኡ ድማ ብሓንቲ
ዋህዮ ዝቖመ እዩ። ሓንቲ ዋህዮ ዘርኢ
ዕሲ (spore) ኣብ ዝተኸዘነ እኽሊ ወይ
ዝበቘለ ብቝሊ ምስ እትዓልብ፡ ብንፋስ፡
ሓመድ፡ ሓሸራታትን ቀሪምን ከመኡ’ውን
ልዑል ራህዲ ምስ እትረክብ ምብቋል
ዕሲ ይጅምር። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ
ዝተኸዘኑ እኽሊ ብዝተፈላለዩ መገድታት
ጉድኣት የውርዱ።
ገለ ካብ ጉድኣታት ዕሲ
- ናይ ምብቋል ዓቕሚ ዘርኢ የጉድል፡
ካብ ዘርኢ ናብታ እትዓቢ ብቝሊ ሕማም
ይመሓላለፍ’ሞ፡ ሕማም ዘርኢ-ወለድ
ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ።
- ገለ ዓይነታት ዕሲ ብባህርይኦም
መርዛማት’ዮም። ዕሲ ዘጥቅዖ እኽሊ፡
መርዚ ስለ ዘሎዎ፡ ንመግቢ ወዲ ሰብን
እንስሳን ምስ እንጥቀመሉ ናይ ሕማምን
ሞትን ሳዕቤን ከጋጥም ይኽእል።
- መኣዛን መቐረትን እኽሊ የጉድል።
- ከም ካልኣዊ ሳዕቤን ድማ ንኻልኦት
ታህዋስያን ጠንቂ ምርባሕ ይኸውን።
ከም ሳዕቤኑ ድማ ባክተርያን ካልኦት
ታህዋስያንን ንእኽሊ ጠቕላላ ከመሽምሽዎ
ይኽእሉ።
ኣገባብ ምክልኻል ዕሲ ኣብ መኽዘን
ሀ. ምንቃጽ ዝተኸዘነ እኽሊ
ዕሲ ብባህርይኡ፡ ውሑድ መጠን ጠሊን
ራህድን ምስ ዝረክብ፡ ዘርኢ ከብቁል
ይጅምር። ስለዚ እኽሊ ብግቡእ ምንቃጹ፡
ዝቕመጠሉ መኻዚኖ ድማ ራህዲ ከም
ዘይብሉ ብቐጻሊ ምርግጋጽ የድሊ።
ለ. ብዕሲ ዝተለኽፈ እኽሊ፡ ብማይ
ሓጺብካ ንመግቢ ሰብን እንስሳን ምጥቃም
ካብ መርዛምነት ይከላኸል። ኣብነት ሓርኢ
እኽሊ።
ሐ. ንዘርኢ እንጥቀመሉ እኽሊ ግና
ክሳዕ 50 ዲግሪ ሰንቲ ግሬድ ዝበጽሕ

ገለ ካብ ሜላታት ምክልኻል፡- ብባልዕ ወይ ብዕሲ ዘይተለኽፈ
ዘርኢ ምጥቃም
- ኣብ ግዜ ቀውዒ ኣብ እዋኑ
ምዕጻድ
- ብፍላይ ንዘርኢ ዝኸውን እኽሊ
ከሚካዊ መድሃኒት ጌርካ ምኽዛን
- ጽሬት መኻዚኖ ምሕላው
- መኻዚኖ ቅድሚ ምጥቃም፡
ብትኪ ጌርካ ምዕጣን
- 12% መጠነ ጠሊ ዘሎዎ ዘርኢ
ምኽዛን ወዘተ።
ሜላታት ምክልኻል ኣብ
መኽዘን

መንእሰይ ዓንዳይ ሰመረ

ውዑይ ማይ ጌርካ ምሕጻብ ከምኡ’ውን
ንበዓል ሞያ ተወኪስካ ጸረ-ባልዕ ብምንጻግ
ንዘርኢ ክትጥቀመሉ ትኽእል።
2. ሓሸራታት (ሓሳኹ)
ብብዙሕ ምኽንያታት፡ ዝተኸዘኑ ኣእካል፡
ሓሳኹ ንኽነብሩሎም ምቹኣት እዮም።
እኹል መግቢ፡ ኣየርን ማይን ስለ ዝረኽቡ፡
ምቹእ ናይ ምርባሕ ባይታ ይፈጥረሎም።
ስለዚ ድማ ገለ ክፋል ዓሌታት ሓሳኹ፡
ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተኸዘነ እኽሊ
ይራብሑ።
እቶም ቀንዲ ክልተ ዓሌታት ባልዓት
ናይ ዝተኸዘነ እኽሊ፡ ነቐዝን ግዝዋን
እዮም። ብሓፈሻ ድማ ኣብ ዝተኸዘነ እኽሊ
ዝርከቡ ባልዓት፡ ኣብ ስርዓተ ኣመጋግባኦም
ምርኵስ ብምግባር፡ ኣብ ሰለስተ ምድባት
ክንከፍሎም ንኽእል።
ቀዳማይ ምድብ፦ ነቐዝን ዓሌታት
ግዝዋን
እዞም ዝተጠቕሱ ዓይነታት ሓሰኻ፡ ነቲ
ተሪር ሽፋን ዘርኢ እኽሊ ክሰብሩ ይኽእሉ።
ገለ ካብዚኣቶም፡ ኣብ ውሽጢ ከርሲ ናይቲ
ዘርኢ እንቋቑሖ ይጸፍዩ’ሞ፡ ኣብ ውሽጡ
ነቚሖም፡ ምብላዕ ይጅምሩ።
ካልኣይ ምድብ፦ ሓሸራታት ንሽፋን
ዘርኢ ክሰብሩዎ ዘይክእሉ ኰይኖም፡
በቶም ቀዳሞት ባልዓት ንዝተሰብረ እኽሊ
ጉድኣት የውርዱ።
ሳልሳይ ምድብ፦ ኣብ ዝተሰባበረን
ሓርጭ ዝዀነን፡ በቶም ቀዳማይን ካልኣይን
ንዝተለኽፈ እኽሊ የጥቅዑ።
ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ዝተመደቡ
ባልዓት ንምክልኻል፡ እንኽዝኖ እኽሊ ወይ
ጥረታት፡ ዝዀነ ሰባር ክህሉዎ የብሉን።
ሜላታት ምክልኻል ሓሳኹን ዕስን
ሜላታት ምክልኻል ሓሳኹን ዕሲን
ካብ ምዝራእ እዩ ዝጅምር። እዚ ማለት
ንዝመጽእ ወቕቲ ዝኽዘን እኽሊ ይኹን
ካልእ ውጽኢት ሕርሻ፡ ካብ ምዝርኡ ክሳዕ
ምኽዛኑ ዘሎ ግዜ እዩ። ሓረስታይ፡ ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ ግዜ ዑደት ህይወት ብቝሊ
ጥንቃቐታትን ናይ ምክልኻል ሜላታትን
ክወስድ ይግባእ።

1. ብዘይ ጸረ-ባልዕ (ብዘይከሚካል)
ስነ-ኣካባብያዊ ቁጽጽር (ecological
measure)
ድሕነትን ውሕስነትን ናይ
ዝተኸዘነ እኽሊ ካብ ሓሸራታትን ዕሲን
ቀንዲ ረቛሒታት ኣብ ምሕደራ መጠነ
ሙቐት፡ መጠነ ጠሊ እኽሊ፡ ትሕዝቶ ጽሩይ
ኣየር (ኦክስጅን)፡ ጽሬት መኽዘን ይምርኰስ።
ስለዚ ድማ እዞም ዝተጠቕሱ ኣከባቢያዊ
(ስነ-ኣከባብያዊ) ረቛሒታት ብምቁጽጻር፡
ኣብ መኽዘን ባልዓት ክንከላኸሎም ንኽእል
ኢና።
ሀ. ምሕደራ መጠነ ሙቐት
ካብ 20 ዲ.ሰ.ግ ክሳዕ 40 ዲ.ሰ.ግ መጠነ
ሙቐት ንሓሸራታት ምቹእ ናይ ምፍራይን
ምዕባይን ኩነት እዩ። ስለዚ ብዝተኻእለ
መጠን ኣብ ትሕቲ 20 ዲ.ሰ.ግ መጠነ
ሙቖት ዘሎዎ እኽሊ ምኽዛን።
ለ. ቁጽጽር መጠነ-ጠሊ
ቁጽጽር መጠነ ጠሊ እኽሊ፡ ሓደ ኣገዳሲ
ረቛሒ ኣብ ምኽዛን እኽሊ እዩ። ስለዚ
ድማ ምህርቲ ኣብ እንዓጽደሉ፡ እንሓፍሰሉ፡
እንኽዝነሉ ከምኡ’ውን እዋናዊ ኣብ ትሕዝቶ
መጠነ ጠሊ ክትትል ምግባር ኣገዳሲ
እዩ። ዝበዝሑ ዓሌታት እኽሊ፡ ትሕቲ
12 ሚእታዊት መጠነ ጠሊ ትሕዝቶ ምስ
ዝህሉዎም ብሓሸራታትን ዕሲን ክጥቁዑ
ትሑት ተኽእሎ ኣለዎም።
ሐ. ምሕደራ ጽሩይ ኣየር (ኦክስጅን) ኣብ
መኽዘን
ጽሩይ ኣየር (ኦክስጅን)፡ ሓደ ኣገዳሲ
ባእታ ናይ ህይወት እዩ። ሓደ መኽዘን፡
ብሓሸራታትን ባልዓትን ምስ ዝልከፍ፡ መጠነ
ካርቦንዳይኦክሳይድ (ትኪ) ብምብዛሕ፡ መጠነ
ጽሩይ ኣየር (ኦክስጂን) ብምጉዳል ንባልዓት
ክንከላኸሎም ንኽእል ኢና። እዚ ዝተጠቕሰ
ኣገባብ ክነተግብር ከሎና፡ መኽዘን ብግቡእ
ክዕጾ፡ ኣብ ርእሲኡ ድማ ባርዕ ንኸይክሰት
ክንጥንቀቕ ይግባእ።
2. ምምራጽ ቦታ
ምምራጽ ቦታ ንመኽዘን እኽሊ ኣዝዩ
ኣገዳስን ውጽኢታውን መስርሕ ናይ
ምክልኻል ባልዕ እዩ። መኽዘን፡ ካብቲ
ከባቢኡ ብርኽ ዝበለን ንዝዀነ ባህርያዊ
ሓደጋን ጠሊን ድማ ዘይተቓልዐ ክኸውን
ተመራጺ እዩ።

- ካብ ናይ ግራት ባልዓት ናብ መኽዘን
ኣእካል ኣትዮም ክበልዑ ዝኽእሉ ዓሌታት
ስለ ዘለዉ፡ ብዝተኻእለ መጠን ንመኽዘን
እንጥቀመሉ ቦታ ካብ ግራት ርሕቕ ዝበለ
ክኸውን ይግባእ።
- መኽዘን እኽሊ እንስሳታት ካብ ዝራብሑሉ
ወይ ዝቕመጡሉ ክፍለ ይግባእ። ምኽንያቱ፡
ገለ ባልዓት ካብቲ ናይ መግቢ እንስሳ ናብ
መኽዘን ብምንፋር፡ ብሰብ፡ ብንፋስ ወዘተ
ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ፡ መኻዚኖ
እንስሳታት ካብ ዝነብሩሉን ዝራብሑሉን
ቦታ ርሕቕ ዝበለ እንተዀነ ይምረጽ።
3. ምምራጽ ዝኽዘን እኽሊ ወይ ውጽኢት
ሕርሻ
ዝኽዘን እኽሊ ተመራጺ ዝኸውን፡
ትሕዝቶ መጠን ጠሉ 12 ሚእታዊት
ምስ ዝኸውን ከምኡ ድማ ስብርባር፡
ሓሰር፡ ጉርዲ፡ ርስሓት ምስ ዘይህሉዎ እዩ።
እዞም ዝተጠቕሱን ካልኦት ረቛሒታትን
ኣብ ምክልኻል ባልዕን ዕሲን ወሳኒ ተራ
ኣሎዎም።
4. ጽሬት ምሕላው
ጽሬት መኻዚኖ፡ መኽዘንን ኣቕሑን

ኣብ ምክልኻል ባልዓት ኣገዳሲ ረቛሒ
እዩ። መኻዚኖ ቅድሚ ምጥቃምና
ብግቡእ ክኹስተርን ክውልወልን፣ ዝዀነ
ነቓዕ መንደቕ ከይህሉዎ ምርግጋጽ፣ ኣብ
መወዳእታ ድማ ምዕጣን (fumigate)
ኣገዳሲ እዩ። መኸዘኒ ናውቲ ከም፦ ክሻ፡
መሸማዕ፡ ለቖታ፡ ፕላስቲክ ወዘተ. ብዝተኻእለ
መጠን ዝመኸኑ ክዀኑ ኣሎዎም።
በበይኑ ዝኣተወ ምህርቲ ብሓንሳብ ምኽዛን
ክውገድ ይግባእ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወቕቲ፡
ጽሬት መኻዚኖ ክግበር ኣለዎ። ኣብ መኽዘን
“ቀዳማይ ዝኣተወ- ቀዳማይ ይወጽእ” ዝብል
መትከል ኣብ ግብሪ ክውዕል ይግባእ።
ኣብ ዓበይቲ መኻዚኖታትን ፋብሪካታትን
ንበዓል ሞያ ተወኪስካ ጸረ-ባልዕ ምጥቃም
ኣገዳሲ እዩ። ብኣንጻሩ፡ ኣብ ንኣሽቱ
ሓረስቶት ብቐጻሊ ጸረ-ባልዕ ምጥቃም፡ ናይ
ገንዘብን ጥዕናን ሃስያ ስለ ዘስዕብ ከምኡ’ውን
ዝኽዘን እኽሊ ምስ መንበሪኦም ስለ ዝዀነ
ጸረ-ባልዕ ዘይምጥቃም ይምረጽ።

መድሃኒት፡ ንኣታኽልቲ ዀነ እንስሳታት
ቀዳማይ ምርጫ ድዩ?
- ኣብ እንስሳታት፡ ብሰንኪ ጽሬት ሰብነተን፡ መመገቢአንን መደቀሲአንን ዘይምሕላው፡
ብዙሓት ጥዕናዊ ጸገማት ክኽሰቱ ምርኣይ ልሙድ’ዩ። ብሰንኩ ድማ ሓረስቶት
ንምፍዋስ ጥሪቶም ኣብ ከቢድ ሃልኪን ክሳራን ይኣትዉ። ስለዚ፡ እንስሳታትካን
ኣከባቢአንን ብጽሬት ብምሓዝ ጥራይ ካብ ብዙሕ ሕማማት ክትከላኸል ትኽእል
ኢኻ።
- መድሃኒታት ጸረ-ባክተርያ፡ ኣብ ዘየድልየካ እዋን ትጥቀም እንተዄንካ፡ እቶም
ባክተርያ ኣብ ሓጺር እዋን ተጻዋርነት ብምጥራይ ንምፍዋሶም ኣጸገምቲ ከም ዝዀኑ
ትገብሮም ምህላውካ ዘክር። ስለዚ ምስ ሓኪም እንስሳ ከይተማኸርካ፡ መድሃኒት ጸረባክተርያ ንጥሪትካ ካብ ምሃብ ተቖጠብ።
- ከም በዓል ሕማም ‘ጉልሓይ መሰል ጤለ-በጊዕ’፡ ፍሮማይ ከብቲ ዝኣመሰሉ

ሕማማት እንስሳ፡ ብቫይረስ ዝኽሰቱ ስለ ዝዀኑ፡ ብመድሃኒት ጸረ-ባክተርያ (ለሽለሽ)
ክፍወሱ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ፡ ብቫይረስ ካብ ዝመጹ ሕማማት ንምክልኻል፡
እንስሳታትካ ኣብ እዋኑ ኣኽትብ። ሓኪም እንስሳ ዘይኣዘዞ መድሃኒት ድማ ፈጺምካ
ንእንስሳታትካ ኣይትሃብ። ኣብ ኣትክልቲ’ውን እንተዀነ፡ ብተመሳሳሊ ቫይረስ
ዝጠንቆም ሕማማት ብቝሊ ስለ ዘለዉ፡ ብዘይግቡኦም መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ጌርካ
ክትፍውሶም ኣይትፈትን። ቅድሚ ዝዀነ ስጉምቲ ምውሳድካ፡ ምስ ክኢላ ጥዕና
ብቝሊ ተማኸር።
- ወነንቲ ጥሪት እውን፡ ንሓደ እንስሳ ተባሂሉ ብሓኪም እንስሳ ዝተኣዘዘ መድሃኒት
ጸረ-ነፍሳት፡ ንኻልኦት እንስሳታት ክነመቓርሕ ኣይግባእን። ብመሰረት ትእዛዝ ሓኪም
እንስሳ መድሃኒት ብግቡእ ንእንስሳታት ንሃብ።
- ኣብ እንስሳታትን ኣትክልትን ብሰንኪ ምጥራይ ተጻዋርነት፡ ብርክት ዝበሉ ጸረባክተርያ መድሃኒታት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኰይኖም’ዮም። በዚ ድማ ኣብ ህይወት ወዲ
ሰብን ኣከባብን ዓቢ ክሳራ ይስዕብ ኣሎ። ስለዚ፡ በዓል ሞያ ሕርሻ ዘይኣዘዞ መድሃኒት
ጸረ-ነፍሳት፡ ንእንስሳታት ኣይትሃብ፡ ኣብ ዘራእቲን ኣትክልቲን ድማ ኣይትንጸግ!
- ብፍላይ ኣብ ዘራእቲ፡ ጸረ-ነፍሳት ናይ መወዳእታ ኣማራጺ እምበር፡ ቀንዲ ፍታሕ
ከም ዘይኰኑ ብምግንዛብ፡ ኩሎም ሓረስቶት ጽሬት ግራቶም ብምሕላው፡ ምቅይያር
ዘራእቲን ዋህራርን ብምጥቃም፡ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ተጻውሮ ጸረ-ነፍሳት ተራኦም
ከዕዝዙ ይግባእ።

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.173
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̄mΎÁ·pΎ`Ê«áÛΎ8 ΎÊ áÛ̃ÖΎ8 Ύ˸
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˹ΎkÁºmΎÆ0Ύ,ºßΎpΎk8ıĤÛ

ƶƜűĜŊŊƴƯňıǎǎĉŊĩǦôŘƄȣĖįƎƴĔŊƄȟƆŶŕƉȠŖȲƌŊĄùÿĝ
ĬǋćƆŚƢȓƆįùƆŶŕïùǄÏƅęŚėÐŚŊùǻėǆƆǄƎŚƉƧŶƆŚƛƆùȳ
ƆƳǎćŊŘĖƛƏűŊƭƢŘŚƶǎĔƛƎƧŶűŘƤÿĮƆǂȳƌŊĉþęŊƶþ
ƱôƨƭƢŘŚïǡėƤŚǤŶŘŴȲŊƲÿŚƌňŴïǡėƤŚǤŶŘŚȑƢŚƉĉƱ÷ƆŶŕ
ȞöǻŴƭƢŚŴŘŴǻėǆǡǆęŴƎŶƢġǏǙĆęŴƄôŴȳƭƢŚôĆǎŴǇǻėǆ
ƱǆƏŴȲïǡėƤŚǤŶŘŴƆŶŕƱǆŕƭƤŘÌƆŶŘǆÍǂƆŗȎǡĉÍƎŶŊùƆǂƶĬôŴ
ƱúȳűƳŊĹöùƱǆęƉŊȎǤȲƢŚĕȓňāȓňāƉĉƆűġŕćľĚƶǡŊĕƱôƣ
ǎćƉĉȞùȡöćǆƆŴŕŕƙƛƂƶƖǊƱôƣŕȑƢŚŘŴƆǇĉȳƎŊęŶĄǧġŶ
ŶƯƇĉŶƄôǆśĉŶȳúĆıűǎćƉĉƄƌùŴǆŗƱǁįęȓƭƢŚŴȲƄŊśĉƌŊ
ƄñǢęŴŊƶôƯõǉĔǜƶȓƧƫƲėŚƉŶȎňęľƶĹűǁƧùǏŕĹǌǌćǆƆǂȳ
Ʊǆűȓȣ ƭƢŘŚ ƅęŚė ƶƢôǏ ƧùǏ ŕĹǌǌćǆȳ ŴŚŴƅù ŕġȡȓǇŶ Ɔǂ
ƶŅïùȳƄŊƄġĄėŕƢöǊƄŊƄġĄėƶƭŅǁȲǡŴƢǋƭĄŚƱúƧùǏ
ŕĹǌǌćǆȳŶúĆƆŶŅƄęĉġŴǆıǎǎĉŊĩǦôŘǎāĔňǆŚƂŶƄŊƳĬĔň
ƆƥŶƶŕǫŴȎȤƭƢŚŶƄŕƒęŴƯ÷ùƎŶǡŊĔõƭǋĉŴǇƄôŴĜŴǆŶňŊȳ

ÔŅùƎŶǞĉęȲĉġŴŚŴƅù
Ɖŕ÷ùǁŴȳ
ŴŚŴƅù ŕġȡȓǇŶ ǆŅïùȲ ƄŊ
 ǦŶŋŚ  ƄŊ ǡǙĔŚ ƭŇ
ŕƢöǉȳƄŊƂǎćƭŊǁȳ
ÔŶƆĩŕǆƉôƙƆŶŘǆƎŚƉƧŶ
ƃƙŚŊñǦűǆęƌȸ
Ɔƥǆ Ɔƴ āśƙ ƎŚŊęŚƯȳ āǛ
ƎāġƢƌ ƄǆǉùŶ Ɔǁȳ Ɖĉ Ɗõ
ĲùƭȩǆúŚȲƃŶǞűęȲǏƎŕęǡô
ƆǁƎƖƧŶƶǉöűǆĔȳğǆƎùŅǁŶ
ùŊŴƎŶÿġŋƃùƌŴƃƙȳ
ÔƄŊǡƴƧŚƗĉǦŴƊƯĢȲ
ȣŖƧƭǆűŚġȬęŚƆǂĄġôųȳ
ƆƢȲƄƶǂȣŖƧƆǂȳƄűÍƧŶƊƯĢ
ǆȑƢŚÍǁȳƎğŊāǛƄǆǡǉȣƎƨŶȳ
ǦŴŊĩǦôŘġƬėȳāǛĊǄǆƄŊ
ƎŶǋƊƯĢƆǦĖȲŊĩǦôŘƏǆŴƄ÷ȳ
ÔŊĩǦôŘĄƭġŶŊƖĄǆŶƃƙ
ǙĆęƌǄȸ
ŊĩǦôŘ ƌŊ ŊŶƆĩŕǆ ƉôƗ
ǆȞŖ űǆĔȳ ćƯĔ ćƯĔ ƊƯĪ ǎć
ŊĩǦôŘƎƶƧęƄĄŴǆǉöűǆĔȳ
ÿǉĕųƆŶŊúƢǋǡƴƧŚŴ ƄŊŗ
ĩƫƆƥŶƄŊƆŶǌĆƋƅùȎȎėŚ
ƆŴƖǉùĉĉǎǁƌǆǎűǆĕȳ ŊƴƯň
ƆŗƶǡŊęƨƶűŅĕùĉĉǎŊĹȑö
ǆűǦĔŴŶ ǁìŶǻǁŴŶ űǆĕȳ ĉġƂ
ƆŴƖǎƊ ǎć Ǝęƃ ǙĆĔȳ Ɔŗ
ƭƧǋǎćǉġƆŴŅôųƉǆǊȳĩƫ
űŋǆŊĩǦôŘǦƶƄôǆƎŊúǙĆĔȳ
ƄŊ ĄƢǌƆŘ ǎć ÿŶŗ ŊƲā
ƭľĆ ƱǆűŅė ŊĩǦôŘ ǡƳƂôǆȳ
ŅƳǎćŴŊƳāǛĊǄǆƏǆŲƱú
ƭƧǋŕȎŶŇĔȳ
ÔŊƴƯňġǎėƙƌŊƄùƭùƌ
ƄŊƂƉôƗƎÿŕƌȳġǎėƙƉĄǆ
ǆǎǢȣƙűǆĚĉȸ
ƌŊĄǶŶŶ÷ƯöƆǇĉƶǎǦȟųȳ
ƉĉƳŴŕǆŶƙùƇŚǆȣǶĔúĉȳňň
ŊĩǦôŘȓņľǡǆĕÍǂƶȞùǹȳŅƳ
ǎćƌŊǧǎűǆŕȞùǂƄǆȞùǻŶȳ
ććÍƧŶ ŚǎǦȞų ƆǄȳ Ŵǆ űǡę
Ƣ÷ǋŚƏǆŶƥƢǋĹƎĄȓƆƉôƗ
ǆġĄƭűǆĕƆĉŅęȲġǎėǆƊúĉ
ȓņľǉǡȣƆǇĉƶǡŊĕôǆȳ
ÔƄŊŊĩǦôŘƉĉƆŕǎĉƯ
ǆęǉƄƌǏűǆĕȸƆƳƄÍǄŕƧíŋǆ
ŚŊùǏűǆęƌȸ
ƆƥƆ ȣȏĉ ǆęǉƄų ƄǆűŅĔŶȳ
ǉÿę ĉġ ƭŅƗȲ ùĉĉǎ ĉġ
ǙĄęƊ ǦŴ ǉÿŶ ƎƖǆǎ Ɖĉ
ƶƛƆùƎęǉƄųǙĆĕȳƄűƉĉĜŊȲ

ƄŊŊĩǦôŘƶǄǌÿǆöƶñŅƌűǡę ƄĄƶǣŅȳĬȐôƄŊƢęþŴǆ Ɖĉ ƧȓƃŖ ǎć ƄŊ ĄƢǌƆŘ
 ǎć ŴŊ ŠǆŴ ǡǆĤ űǆĔȳ ŊÿŶŗ ƌùƃŚ ŕğƬĔ ƆŘ Ŋȁ
ȑƯĖĉƟŲÍǁƶƄĉŶȳ
ƄŊƳ Ƨǎǎę ǎć ƶÿĤ ƧȓƃŚ ćùǄęƆǁġƃűǄȳŴǆŊÿĮƄƶǂ
ÔŴǆĄǙĄęǄƶǡŅęƌǄ
ƄĄƶǣŅȳƆŗƧǎǎęƄƶǂÿǄù ƉŇǎ āęįŶ ŕĜĆƫųȳ ĉƛŶǄŖ
ƧǎǎęƉĄǆŚƶƎėȸ
ƆǂűǆĕȳŊƲÿŚÿǄ÷ŚŕĹǌǉĉŗ ŶƛŶǉǆ ĄǎĔƙŚȲ ƆĊ ǎć ĉġ
ƆŘ Ŵǆ ĄǙĄęǄ ƶŕƢǌǉęƊ÷ ƶŕğŕȣƨ Ŵǆ  ǉĔǜ ƶűŅĚ ǉĮ ǤŶŘǆ ǾƧ ȞĖŴ ƱȓŴāŴǄ
ƄǤǹĆȲ
ƄŊŗ
ŊïćĄŕƅ ƧǎǎęÍǂűǆĕȳƄŊƳǎćƱŕňŊƯ ŴǆƎŊĖćùǄŊƖĉƳƄǡňŊƄŊ
ƆŴŕĄƢô ŊŅƭù ĄƥƆù ĄïŶĪŶ ƧȓƃŚ ƄĄƶǣŅȳ ǌǆĄĩŶ ǌŘ Ŵǆ ĄƢǌƆŘ ǦƵ ƎŚĉŶǶù Ƅƶǂ
ƌùƇŚŶƆŴŕƄùǁƶƌǁǎƶűŅĔŴǆ ƉŕȞęĄųƉ÷ǎćƌŊŗƄŊŠǆŴ Ɔǂ Ʊāęľȳ ǦŴ Ŵǆ ǤŋŶ ƉĉƂ
ćƧŶŚǁŶ Ƨǎǎę ŕğŗȞȳ ƄŊŘ ƱĄƶǡŊƎƨƧȓƃŚĉęƊġƶǡŅĕ ƆǂȳŶƄŊűŚŴŚŴƅùűŗƧǎǎę
ŴǆĄǙĄęǄƯôŚǎćĄŅùǆ ƏǆŲ ǆġĄƭųȳ ƄŊƳ Ŵǆ ĉġǦǤę ƎƯƢŕõƉúŊÿŶŗƌùƃŚŅöȏÍǂ
ǉĔǜ Ǝāƶ Ǝƃôȳ Ɔŗ Ƨǎǎę ƄǤǹĆƶÿǡƲųƉĉŊƭùŴŚŴƅù ŕƭƤŖ÷ȳ
Ŷƭǆ ŊƲā ƄǆÿǉĜŶŶȳ ĉƛŶǄŖ ŊęïűȲ Ƅćųƅù ǡŊĔƶǦƄŊðęŶ
ÔƲęǤŋŶƌŊśĉƶÿǁõ
ŊƲāùĉĉǎǡǆĔġôƶƄŕƛƨȳ ƌùƇŚŶ Ƅƶǁ Ɔǁ ƱĄġǦŷĉȳ ƲėŚƄȣĖįĉƟŲƆǂƶƶĔŅõȲ
ġôĉŶŘǆǆƖƧŶȸ
ÔǎāĖƂƶűŅĔǢƯƷƙƖƉĄǆ ŕƢğƘ Ŋ ƄŊ ƶŕƙǁǉ
Ƨǎǎę ŠĉȫǇŶ ƅęŚėȲ ǉǎāĖ
ĬȎôȸ
ŴŚŴƅù Ŋęïű ŊĉƆŘƧ Ŵǆ ǆ Ʋę ǤŋŶ Ƅƶǂ ÿǄù Ƨǎǎę
Ɔǂȳ Ŋȣ÷ǆ ǎć ǉĔǞƂ ŴŊ 
ƄŊƳ ùƬô ƶǶĹġƊùƌ Ƨǎǎę ǉĔǜþƱűǆĔƆǁȳ
ĉġ ǉǁŅȳ Ŷÿǉ Ʋę ÿǄù ƶǡŊĚ
ŊƲā ǦƵ ŕƢǌǋĔȲ ƱŕňŊƯ
ƭƢŘŚ ǎć ĔƘŅ űǆĔȳ ǎāĖƂ ÔŴŊïǡėƤŚǤŶŘƖĄƭġƃƙ ƄŊŗ Ƨǎǎę ƶğŕȡ ǤŶŘŚŚ
ŕȎŶŇęƌȸ
ƆǁŶȳ ƄŊ Ʋę ǤŋŶ ǎć ŊƲÿŚ
ƄŊ Ĭǌćǆ ǋŏƾŶ Ŵǆ ćƧŶřŶ
ƆŚűǻȣ ƶűŅĔŚ ǤŶŘ ƥęğǆÍǁ ƌŊ ŠǆŴ ĉġ ŕĄôġƊȲ ƄŊŗ Ŵǆ ƏŶŗűŶŘù ƉĉƂÍƧŶ Ŵǆ ȫĚ
ŕȎŶŇĔȳĉġŘƄŊŘǤŶŘƶȎűÿų ŶĄǙĄǄ ƄŊ ïǡęŴ ƶƌǁǎ ƶűŅĔ ƏŶŗűŶŘù ǤŶŘŘŚ ǆğŕȞƇȳ ŅƳ
ƄĜùǹų Ƅƛöõ ïǆô ňāĖ  ǎć ŊƥŶȁƄȣĖįƶȣôǻȎƢŘÍǁĉġ ĉƛŶǄŚÍǂǎćƶÿǁôƶƖƧŶȳƆŗ
ïǡėƤŚ ǤŶŘ ŕȎŶŇĔȳ ƄŊ ÿŶŗ ĉǎ÷ƥŚŶ ƌùƇŚ űǻŊŘŚŶÍƧŶ
ƉǆŕȞ÷ôŴűƤāĬȐùŴȳ
Ƨǎǎę Ŵǆŗ ƄñǢėƤ Ƨǎǎę ƄŊǦĉŚƶƄŚƣƏǆŲǆġĄƭųȳ
ÔƉĄǆćôŚƌƃƙȸ
ŶƅęŚė ƢƋô ŶĄǙĄęǄ ǦƵ
ÔŊȣõǆƄŊƲęǤŋŶƆŚƶƎĚ
ŴŊ ǆ ǋŏƾŶ ŴŊ ǌƏęĢ ĉġ ŕȑƤŕȳǉǎāĖÍƳǎćŴŊƌĈĚŶ
ƄǤǹĆȸ
ŕĜǤǡęƊÍƧŶ ĉġ ƥęğǆ ƆŚŅïù ǡǆĤȳ ƄŊƳ Ƨǎǎę ȓņľ ƭƢŚ
ǤŶŘÍǁ ŕȎŶŇĔȳ űƴ ǤŶŘ ǎć ĉġ ƄĄƶǡŊƊ ǎć ƄŊ ŊƲā ƄŊŘ Ŵǆ ĄǎĔƛ ƭƢŚ
ƱĄƶǡŊƊ÷ ƯôŚ ćôŚ ƄŊ ǆ
ƄƛöõÍǂƱĜùǻŴűǆĕȳĬȐùŴÍƧŶ ƧǎǎėŚƯǎùƎƢïŊǙĆĔȳ
ĄǎĔƛȲƊõƶŕǌôƢŴǆƎŊĖ
ŊÿŶğŊ ŴŊ ǆ ǋŏƾŶ ĜǣęŴȳ
ÔƄŊïǡęŴƄƶǇĉŊƲÿŚ
ćùǄŘŚ ƄŊ ƶňŶ ƅęŚėƧǄŶ
ƆŶǉǡŴŴŊǤŶŘƅĖŕù řô ĉġ
ĜǡęƊÍƧŶ ĉġ ƄĜùǹų Ƅƛöõ ŊľƭŚƱôƨĉƧùǏŕĹǌǉĉŗ ŕĹǌǉĉŗĉƯėȟűŘƯôŚŊȣõǆ
ƎėƖŊ Ưǎù ĔƘŅȳ ŊÿȞħ ƎğŊ ȓňāȓňāƆǇĉƶľùĬõȳĉġ ǆƶƎėȳ Ƅƌǁǎŗ Ŵǆŗ ƧǎǎęŶ
ïǡėƤŚǤŶŘĉȓŶňęćôŚ
ćƯƉŴŚ ƵŴ ŴǆŘ ïǡęŶÍƧŶ ƄŊ
ĉġ ǌǆĄŶĩŶ ǌŘ ƶȣęĉ ƌŊ
ƆŶŘǆćôŚƆǂȸƎğŊƎŶǉǆƆǂƖ
ŘĖƛ Ŵǆŗ Ƨǎǎę ƉĉƳ ƭǆűŚ
Ƅƛöõ ƄǆŕȞôƗŶȳ ŅƳ ƄǤǹĆ
Ņǌîȸ
ƄǤǹĆŕėƆǂƉĉƱǆȞùǻƎǡùȑ
ǎćűŗƊõƄŊñǆƢŕǆƶǡŅĔôǆ
ƄƶǂƆǂŅǌîȳŴǆŊÿĮŊęŖƯ ƆǁŶĬŶǁŶȳ
ƄŅęƎśƉĄġǦŷƆǉöȳ
ƧǎǎęÍǂƱúȳƄŊïǡėƤŚǤŶŘ
ÔƄŊƳƧǎǎęƆŶŘǆƭƢŘŚ
ÔƌŊÿǉǋŏƾŶŴŊƌùƆ
ƃƙƄĄƶǣŊƌȸ
ǋŏƾŶƎŚĜǦęƉôƙŊĉŶŘǆ ƎŚĉĔȓȲ ŊľƭŚ ǻėǆ ƱǆƏű
ƯǎùÍƧŶ ƶÿŚŚ ƏǆŲ ǆġĄƭųȳ
ĄƪĬųƃƙŚĜǦęȸ
ĄǙĄęǄ ƄŊ ïǡėƤŚ ǤŶŘ ĉġ ŊȁŴǆƎŊĖćùǄƌŊƌùƄǆ
ƌŊ ćƧŶřŶ ŴŊ ǆ ǋŏƾŶ ŕȎŶŅęƊ ƶŕĜćƭų ÿǧġ āǛ ĄǎĔƛ ƎğŊ Ŵǆ ĄƢǌƆŘ ĉğǆ
ƎŚĜǦę Ɖôƙ ƭľĉƙÍǂ ƶǎęŕƌȳ ƎǡùȎùƌ ǁȎǦĄųȳ Ĭǌćǆ űǡę űǆėȳŊŕƢğƘÍƧŶƄŊŚāŗ
ćôŕǆŊĩǦôŘŴǆĉǦƴƆƭľĉƙȳ űśĉŊƲāűǡęƶƢȞǂôǆġǎėǆȲ ƭĄŚ ŶƶƢïŊ ȑƯǌ ćùǄ Ƅű Ɔǁ
ŊÿĮƉŇǎƢȑƃŘŚƎŚǡŊęƃƙ ƌùƄǆ ǎć Ŷƭǆ Ƅƶǂ ƱüǢġ ƵŴ ƢĞǉǄȳ ƉĉƳ ĬǋĄ ƶǡôȓƊùƌ
ÿŶŗ Ŵǆ ĄǎĔƛ ƭƢŚ ǎć
ŚāŕŚȳŶƄŊűŚƄűƌŊćƧŶřŶ ƆǂűǆĕƄŊŗĜƭŚƆŗȳ
ƉĄƶǦŊƎƃôȳ
ƎĜǦęƉôƗƥǤĩāŊĩǦôŘ
ÔŊćāŅėƤĄėƖŇŘŚ
ƎǡƶƆŕǡǋǉȳŴŊǌƏęĢĉġĜǡęƌ
ÔƌŊƳƧǎǎęƶŕćïęƌǇűǡę
ƎŚǡŊĚĉŶƶĹűƙƧǎǎėŚ
ǦŴ ƌŊ ÿǉ ǉĔǜ ŴŊ ƌùƆ ǉĔǜ
ƆŶŕÍùǂȸ
ƎƉŘŕúĉĬŶǁȳƄŊƲęǤŋŶ
ƎŚĜǦęŊľƭŚƌÍǂƶƧġűƌȳ
ŊȁćùǄĉġŕĄŶǶùƌƉĄǆ
ƌŊƳ Ƨǎǎę ŊƲā ƆŶǎǁ
ÔŴŊĬǌćǆǋŏƾŶĉġĜǡęƌ
ŕĜĆƫƌȸ
ŕćîĔȲŊƭŇƂǦŴȣľĖŶġĉĔŚŶ
ŊȣõǆŚƶƎĚƭƢŘŚƆŶŕÍúȸ
Ŵǆ ǤŋŶ ĄƢǌǉĖ ŋŘ ǧ÷Ǣù ŴǆǤŶŘćƯĔƎŶǉǆƄǡǌĞĉƟŲ
ĉġ ǤŶŘŴ řô ƄŊ Ƣęþ ÿǉ ƶƭŊôú űǆĕȳ Ɔŗ Ƨǎǎę Ɔǁ ŕćîĔ ƢȐƁȳ ğ÷ ƶŕğűŴŶ
ŴǆŴŊïǡĔƃŶǏŷƾǄǡǆĤ ǎć ŊƄƶǂ ȎŇŊ ȣùùǆ Ɖĉ ŚƆƴƶ ƄĜùǹųŴ ƱƛŅęŴŶ ƃŴ
űǆĔȳ ǎÿŶ ƶƜű ƧȓƃŚÍƧŶ ƶƧǌƆ Ɗ÷ŚŴ ŶȞùǻ űǆęŴȳ ƌŊśĉ ŕȞėāŗ ǤŶŘŚŚ ŴǆƳ

ƧǎǎęƎŶƉƧŶƶƖƄùŴȳ
ÔĬȐùƊĉŴŊƲęĕƥŶǌ
ƃƗĉƄĉĖāƊĉȳƉĄǆűǆĕ
ƧǎǎęȸÿǆõȲǉĔǞƂȸ
ƄƶǂÿǄùƧǎǎęűǆĕȳǉĔǞƂ
ćƯĔ Ʋę ǤŋŶ Ŵǆ  ǉĔǜ Ɔǂ
űǆęƨȳ ƭĹŅŚ ƶƭŊôú ŊĉŶňĕ
ǦŴ ŊŴŕǆ ƄĔƄƆǄ ƌŊ Ʋę ǤŋŶ
ƶÿǁôƏǆŲȎųýųȳ
ÔƄŊƳƧǎǎęƆŶŘǆƭƢŘŚ
ƃƙƄĄƶǣŊƌȸƶŕĜćƭƌġĉƬŚƉȸ
ƄŊƳ Ƨǎǎę ĜôĜŕ Ŵǆ ƎŊĖ
ćùǄŘŚ Ɔǁ ĔƘŅȳ ŊȁȲ ȑƯǌ
ćùǄ ƉĉƂÍƧŶ Ŋõȓ ƄȣĖįƤ
ŶƶŊ÷ ćùǄŘŚ ƎƯƢŕôŶ Ǝƃôȳ
ŕƢğƘÍƧŶ ÿŶŗ Ŵǆ ĄǎĔƛ
ƭƢŚ ƄĄƶǣŅȳ ƶŕĜćƭų ÿǧġ
ùƫù Ɔǂ űǆĕȳ ùƯö Ɗõ ŶñƶŇ
ƅęŚėȲƄŊǤŋŶęƆǂƶĜƄŴŊȁ
ƉĉȓƄõ ĉƛƄôǆ Ŋùƫù Ɔǁ
ŕÿǪĜȳ
ÔŕėƄŊŗŋŘƶŕĔƛņ
ǉǡȣŚŶŊćƯƉŴŚƵŴƶƉŘŕõ
ƶűŅĕǉǡȣŚŶƉĄǆŚǡùȔȸ
ƄƶǂƱǡęĉƆǂűǆĕȳȣõǆƶƜű
ǉǡȣƃŴĔƘŊŴȳƊõñƶŇǌęǤ
ŶűȣĞ ƢƉȣ ŶǻȞŘŚŴ ŊćāŅėƤ
ĄėƖŇŘŚ ǆƉŘŕú űǆĕȳ ĭĕŊ
ıę ƶŊôƌ űǡę ǦŴ Ƅúȳ ŊƲÿŚ
ŕƭƱŊŗ ƆŘ Ŵǆ ïǡėƤŚ ǤŶŘ
ǉĔǜ ƎŶƯıň ƱǆĉƛƄùŴ ŊƲā
ŕƴĖŋĉȳƌŊƭƢŚĉŊïǦƎƖƧŶ
ǆƛƆùÍǂȳǦŴƄŊŊĩǦôŘƆŚĜęư
ĬǌĉűŚ Ƅúȳ ƶôƭô ƎŊĖ ƶƢïň
ǎćƆŘŊȁƆǄȳűƴŊȁƎŶƯıň
ĉƛƄùŴ ǎć ƎŶǎűľ ǆǦŅƄŴȳ
ǆŚĔȣŴǆűǻŇȲȑƯǌćùǄȲŊȁ
ćùǄ ƉĉƂÍƧŶ Ŋõȓ ƄȣĖįƤ
þƶƌ ƎŚƢȓƆȲ űŘ Ŋȁ ćùǄ
ƎŚƯıň Ʊú ȑƯĖ ƎǡùȔ ǁȎǦĄųȳ
ƆŗƭƢŚŊƶƖǎŴǇġôƶôĄǎŴǇ
ƆǂĄġôųȲűŗƆŶĔƛŋƭƢŚűįùú
ƱôŴǆĄġôųȳ
ÔŶĄƛĜŊƄŊŊƲāƄǤǹĆ
ƉŕĄġǦŶƨĜĆƪƄôƗȲ
ġôĉŶŘǆÍǂȸ
ƉĉƳƄĹǋĄƶŅùƊƙƆǂȳŊȁ
ćùǄƎŚƯıňƱúȑƯĖƄƶǂƉŇǎ
ƆǂȳƎğŊƊõŴǆƎŊĖćùǄŘŚƌ
ƎŚƧȠ ƃƙ ŚľĔŊȳ ƄŊ Ŵǆ
ĄƢǌƆŘ ĄǎĔƛȲ ÿǉ ǦƵ ƶűŅĚ
ƏúĉŊǄƤŕĹǌǌćǆĲĖȓŴƉǆǊȳ
ĄƛĜŊ ǎć Ŷïǡĕ ƎŊù ƶƢĜǏ
ġǢĉŚŶƱƌǜǁǏȑƯęŶƎŊĖƶǦŅƇ
Ɔǂȳ
ÔƉŕĄġǦŶŅùƯǎùƎñŅƌȸ
ŊĹǌĉűŚ Ŷġǎėǆ ƉĄġǦŷĉ
Ɔǉöȳ ġôŗ Ɗõ ƶǡŅĕôǆ ĊėùŶ
ÿǡƶŶȳĬȐôŶǤŶŘǆřôŶƄĜùǹų
Ƅƛöõïǆô ňāę ŶƉĄġǦŶƆȞŖȳ
ƄŊƄĈĖƌƆŚľĄǻƄĊǆĉùƆŕ
ƫľŇŚȲ ŶƗúĉ ƆƷĉ ƭŅǆŗ
ŕĹǌǉĉŚŴȲ ŶƗúĉ ƄƯĕƛŕǆȲ
ġǎėŉŕǆŶ ȞŕƧŕǆŶ ƉĄġǦŷĉ
ƆǉöȳŊƭŇƂǎćűƴĉğǆƶĹűǁŚ
ïǡėƤŚ ǤŶŘ ƉĄġǦŴ ƆȞŖȳ
ȣľĖĉîęƊĉųƃƗĉƆĊȲȣľĖ
ǆïŊƊĉƎŊúĉƆȞŖȳ
***
ĆƌƅùŅęì ƢǋŅęì

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.173

ኤርትራ
መርሃዊ ገብረሚካኤል
ስእሊ - ክብሮም ጸሃየ

ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ሓንቲ ካብተን
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ዝመሓደራ ንኡሳን
ዞባታት ኮይና፡ ብምብራቕ ምስ ንኡስ
ዞባ ሽዕብ፡ ብምዕራብ ምስ ንኡስ
ዞባ ሃበሮ፡ ብሰሜን ምስ ንኡስ ዞባ
ቅሮራ፡ ብደቡብ ምስ ንኡሳን ዞባታት
ገለብን ሓመልማሎን፡ ከምኡ ድማ
ብሰሜናዊ ምዕራብ ምስ ንኡስ ዞባ
ናቕፋ ትዳወብ። እታ ንኡስ ዞባ፡ ኣብ
14 ምምሕዳር ከባቢታት ዝጥርነፋ
52 ዓድታት ዝሓቖፈት ኮይና፡
ብጠቕላላ ኣስታት 90 ሽሕ ነበርቲ
ኣለዋ። ዝበዝሑ ካብ ነበርታ ኣብ
ሕርሻን መጓሰን ዝተመርኮሰ መነባብሮ
ክመርሑ ከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ ድማ
መነባብሮ ህይወቶም ብንግድን ካልእ
ንጥፈታትን ይመርሑ።
ትግረን ትግርኛን፡ እተን ኣብቲ
ንኡስ ዞባ ብብዝሒ ዝዝረባ ቋንቋታት
እየን። ክሊማ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት
ወይነ-ደጋን ቆላን ብምዃኑ፡ ኣብ
ርእሲኡ ክራማት ቆላን ከበሳን ዝረክብ
ብምዃኑ፡ ዝበዝሑ ዓይነታት ዘራእቲ
ክበቝሉዎ ዝኽእል ምቹእ ቦታ’ዩ።
ኣብቲ ዝሰፈሐ ጎላጉል ጋደም-ሓሊብን
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ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት. . .

ጽርግያ ኣብ ምድልዳል ብማሺነሪታት
ዝተደገፈ ገዚፍ ሓገዝ ይገብር ከም
ዘሎ የረድእ። እቲ ስራሕ ምስ
ተዛዘመ፡ እቲ ዝጸንሐ ናይ መጐዓዝያ
ጸገማት ክቃለል ልዑል ተስፋ ከም
ዘሎ ድማ ወሲኹ ይሕብር።
ኣብቲ ንኡስ ዞባ ሓንቲ ንህዝቢ
ስሩዕ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ክትህብ
ተባሂላ ብኩባንያ ሓራት ዝተመደበት
ኣውቶቡስ ከም ዝነበረት ዘመልከተ
ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ-ኑር
ረጀብ፡ ቅድሚ ገለ እዋን ጠንቁ
ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ስለ
ዘቋረጸት፡ ህዝቢ ግዳይ ዘይሕጋዊ
ታሪፍ ናይ ውልቂ ኣውተቡሳት
ይኸውን ከም ዘሎ ይገልጽ።
ነዚ ጸገም’ዚ ንምፍታሕ ምስ
ዝምልከቶ ኣካል ይዘራረቡሉ
ከምዘለዉ ድማ ወሲኹ የረድእ።
ነቲ ንኡስ ዞባ ሰንጢቑ ዝሓልፍ
ዓቢ ጽርግያ ከረን - ናቕፋ
ብምህላዉ፡ ህዝቢ ኣብቲ መስመር
ተደሪቡ ኣገልግሎት ክረክብ
ዝፍትን እኳ እንተዀነ፡ እቲ
ዝረኽቦ ኣገልግሎታት ምስቲ
ብዝሑ ዝመጣጠን ስለ ዘይኮነ ግና
ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ኑር
ኣዕጋቢዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ከም
ዘጸግም ይሕብር። ኣብ መዳይ
ኣገልግሎት
ስልኪ-ኣልቦ ቴለፎን
ጋደም-መጓዕን ብዝተፈላለዩ ዘራእቲ
ዝለምዕ 6,512 ሄክታር ስቡሕ መሬት እውን እንተኾነ ጸገማት ከም ዘሎ’ዩ
ክህሉ እንከሎ፡ ኣብቲ ከበሳዊ ክሊማ ኣቶ ኣሕመድ ዝጠቅስ። ብመሰረት
ዘለዎ ከባቢታት ናሮን ኣፍዓበትን ከኣ፡ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ ከባቢታት
እቲ ዝሕረስ ወይ ዝለምዕ መሬት 944 ቃምጭዋ፡ ጋደም-ሓሊብ፡ ኩብኩብን
ሄክታር ይበጽሕ። ብሓፈሻ፡ እዚ ንኡስ ቀልሃመትን ስልኪ-ኣልቦ ቴለፎን
ዞባ’ዚ ኣስታት 8,500 ትርብዒት ብግቡእ ስለ ዘይሰርሕ፡ ህዝቢ ዕለታዊ
ኪሎሜተር ዝሽፍን ስፍሓት መሬት ንጥፈታቱ ብግቡእ ንኸየሰላስል ሓደ
ካብቲ ቀንዲ ማሕንቖታት ኮይኑዎ
ኣለዎ።
ምስ ዝበዝሓ ንኡሳን ዞባታት ዞባ ኣሎ።
ብመሰረት ኣቶ ኣሕመድ
ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከም እትዳወብ
ዝገብራ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ መሓመድ-ኑር ረጀብ፡ ኣብቲ ንኡስ
ዘለዋ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ኣብ መዳይ ዞባ፡ ተሳትፎን ንቕሓትን ህዝቢ ኣብ
ትሕተ-ቅርጽን መሰረታዊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎታትን ጽቡቕ ገስጋስ’ኳ
ተመዝግብ እንተላ፡ ክማላእ ዘለዎ
ሕጽረታት ግን ብዙሕ ከም ዘሎ፡
ኣመሓዳሪ እቲ ንኡስ ዞባ - ኣቶ
ኣሕመድ መሓመድ-ኑር ረጀብ
ይገልጽ። ኣብ መዳይ ትሕተ-ቅርጽን
መራኸቢታትን፡ ህዝቢ ናይቲ ንኡስ
ዞባ ዝተማለአ ኣገልግሎት ንኽረክብ
ተወዲቡ ቀጻሊ ዝዀነ ማእቶታዊ
ንጥፈታት ከም ዘካይድ፡ ሓደ ካብኡ
ብክረምቲ ንዝተበላሸዉ ጽርግያታት
ብወፈራዊ ማእቶት ከም ዝጽግን
ዝጠቐሰ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድኑር ረሺድ፡ ኣብዚ እዋን መንግስቲ
ነቲ ጸገማት ተረዲኡ ካብ መስሓሊት
ክሳብ ኣፍዓበት ዝኣቱ ናይ ሓመድ

ጥዕናዊ መዳይ ንምብራኽ ቀጻሊ
ጎስጓሳትን ኣስተምህሮን’ዩ ዝካየድ። ኣብ
ኣፍዓበት ሓንቲ መወከሲት ሆስፒታል፡
ኣብ ቃምጨዋ ሓንቲ ማእከል ጥዕና፡
ኣብ ጋደም፡ ሓሊብን ፈልከትን ድማ
ሓሓንቲ መደበራት ጥዕና ተሃኒጸን
ንህዝቢ ግቡእ ኣገልግሎት ይህባ
ኣለዋ። ብቕዓት ዝህባኦ ኣገልግሎት
ንምምሕያሽን ንምስፋሕን ድማ ቀጻሊ
ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከባ። ኣብ
ቀጻሊ ግዜ’ውን ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ
ዓድታት ናይቲ ንኡስ ዞባ ተወሰኽቲ
መደበራት ጥዕና ናይ ምህናጽ
መደብ ኣሎ። ብሓፈሻ ግን፡ ንኡስ
ዞባ ኣፍዓበት ኣብ ጥዕናዊ መዳይ
ዝምስገን ምዕባለታት የመዝገብ ኣሎ።
ሳላ ውሁድ ጻዕሪ ኣካላት መደበራት
ጥዕና፡ ተሳትፎን ንቕሓትን ህዝቢ ኣብ
ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማትን
ምክትታል ነፍሰ-ጾራት (ቅድምን
ድሕርን ሕርስ)ን ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናበረኸ ይኸይድ ኣሎ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ካብ ኵሉ
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ርሒቖም
ኣብ ዘይምቹእ ቦታታት ተበታቲኖም
ዝነብሩ ዜጋታት ውሑዳት ኣይኰኑን።
ዝተማልአ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ክረኽቡ ኣብ ዝኽእሉሉ ቦታታት
ንኽጥርነፉ ድማ ምምሕዳር ናይቲ
ንኡስ ዞባ ብዙሕ ጻዕርታት ከካይድ
ጸኒሑ። ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምዕባይ
ከምቲ ዝድለ ክስርሓሉ ስለ ዘይተኻእለ
ግን፡ እቲ ጻዕርታት ብዙሕ ፍረ
ኣይሃበን። ሕጂ’ውን ህዝቢ ተጠቃሚ
ናይቲ ብመንግስቲ ዝዋደደሉ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ንክኸውን ንቕሓቱ ከዕቢ
ከም ዘለዎ ዘዘኻኽር ኣቶ ኣሕመድ፡ እቲ
ዝተበታተና ዓድታት ናይ ምጥርናፍ
መደብ በተን ቅድሚ ሕጂ ንኽጥርነፋ
መደብ ተታሒዙለን ዝነበራ’ሞ ብሰንኪ
ሓደ ሓደ ጸገማት ክሰልጠን ዘይክኣለ

ከባቢታት ክጅምር ምዃኑ ሓቢሩ።
ነቲ መደብ ንምዕዋት ካብ ነዊሕ
እዋን ኣትሒዙ እኹል መጽናዕቲ
ክካየድ ከምዝጸንሐን፡ ኩሎም ኣካላት
ምምሕዳራት ከኣ ብድሆታቱ ከቢድ
ክኸውን ከምዝኽእል ተገንዚቦም፡
ብኣጋኡ ምድላዋቶም ኣጻፊፎም
ከምዘለዉ ድማ ወሲኹ ገሊጹ።
ኣብ መዳይ ቀረብ ጽሬቱ ዝተሓለወ
ዝስተ ማይ ድማ፡ መንግስቲ ኣብቲ
ንኡስ ዞባ ኣቓልቦ ሂቡ ብዝዘርግሖ
ሻምብቆታት ማይ፡ ህዝቢ ውሑስነቱ
ዝተረጋገጸ ጽሩይ ማይ ክሰቲ በቒዑ
ኣሎ። እዚ ማለት ግና፡ ኩለን
ምምሕዳራት ከባቢታት ኣገልግሎት
ጽሩይ ዝስተ ማይ ይረኽባ ኣለዋ
ማለት ኣይኰነን። ጂኦግራፍያዊ
ኣቀማምጣአን ዝፈጠሮ ናይ ህዝበን
ዘይምጥርናፍ፡ ቀረብ ጽሩይ ማይ
ከይዋደደለን ዕንቅፋት ዝዀነን
ከባቢታት ኣለዋ። እንተዀነ፡ ገለ
ምምሕዳራት ነዚ ጸገም’ዚ ንምፍታሕ
ተበግሶ ብምውሳድ ዒላታት ኩዒተን
ኣገልግሎት ጽሩይ ማይ ክረኽባ
ክኢለን ኣለዋ። እተን ዝተረፋ’ውን
ጽሩይ ማይ ንኽሰትያ ኣብ መስርሕ
ይርከባ - ብመሰረት ኣቶ ኣሕመድ
መሓመድ-ኑር ረጀብ።
ተራ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ
ወሃብቲ ኣገልግሎት ንምዕባይ፡ ቀጻሊ
ጐስጓግሳት’ዩ ዝወሃብ። እተን ትካላት
ኣብ ምድንፋዕ ትሩዚማዊ ጸጋታት
እቲ ንኡስ ዞባ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ
ኣለወን። ኣብቲ ንኡስ ዞባ፡ ዝተፈላለየ
ኣገልግሎታት ዝህባ ብጠቕላላ
ከባቢ 10 ኮማውያን ኣብያተ-ፍርዲ
ዝርከበአን ልዕሊ 15 ጨናፍር
ሚኒስትሪታት ኣለዋ። ብተወሳኺ፡
ካብ ኩለን ጨናፍር ሚኒስትሪታት
ንዝተዋጽኡ ሰራሕተኛታት ዝሓቁፍ
ማሕበር ብምቛም፡ ንስድራ ስዉኣትን

ጽጉማትን ንምሕጋዝ መደብ ተታሒዙ
ከም ዘሎ ኣቶ ኣሕመድ ይሕብር።
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ኣብ
መዳይ ክንክን ኣደን ዕሸልን፡ ሕርስን
ጥንስን፡ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት
ዝምስገን ኣገልግሎታት’ዩ ዝወሃብ ዘሎ።
ከምኡ’ውን ካልእ ኣድላዪ ዘበለ ሕክምናዊ
ኣገልግሎታት ማለት፡ ላባራቶሪ፡ ፋርማሲ፡
መደቀሲ ሕሙማት፡ መመርመሪ
ዓይኒን ስኒን፡ ራጂ፡ ወዘተ. ተዋዲዱ
ኣሎ። ንሕሙማት ናብተን ትካላት
ጥዕና እናመላለሳ ስሉጥ ኣገልግሎት
መጐዓዝያ ዝህባ ክልተ ኣምቡላንሳት
ድማ ኣብ ቃምጭዋን ኣፍዓበትን ከም
ዘለዋ፡ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ንኡስ
ዞባ - ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ዓሊ
ይሕብር። ብመሰረት ሓበሬታኡ፡
ኣብቲ ንኡስ ዞባ ምስ ምውሳኽ ቂጽሪ
ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ፡ ትካላት ጥዕና
ንህዝቢ ዝተማልአ ኣገልግሎት ኣብ
ምሃብ በጺሐን ይርከባ። ነቲ ብደረጃ
ሃገር ዝወጽአ ‘ወጊድ ስርዓተ ቀልቀል
ኣብ ግዳም’ ዝብል ኣዋጅ ንምዕዋት፡
እቲ ንኡስ ዞባ ቀጻሊ ጻዕርታት ኣብ
ምክያድ ይርከብ።
ከም ኣካል ናይቲ መጠን ሞት ኣደን
ዕሸልን ብደረጃ ሃገር ናብ ዝተሓተ
ደረጃኡ ንምውራድ ዝካየድ ዘሎ
ቃልሲ ድማ፡ እቲ ንኡስ ዞባ ተበግሶታት
ብምውሳድ ድሮ ገለ ስጕምቲታት
ንቕድሚት ከይዱ ኣሎ። ነፍሰ-ጾራት
ብፍላይ ከኣ እተን ኣብ ርሑቕ
ከባቢታት ናይቲ ንኡስ ዞባ ዝነብራ፡
ናይ ሕርሲ ግዜአን ካብ ክልተ ክሳብ
ሰለሰተ ሰሙን ክተርፈን ከሎ ኣብ
ከባቢአን ናብ ዝርከባ ትካላት ጥዕና
(ቃምጭዋን ኣፍዓበትን) ብምኻድ
ነጻ ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽባሉ
ዝኽእላ ዕድል ተፈጢሩለን ኣሎ። እዚ
ማለት፡ እተን ነፍሰ-ጾራት ክሳብ ዕለተሕርሰን ኣብተን ማእከላት ጥዕና ግቡእ
ክንክን ይረኽባ ኣለዋ - ብመሰረት
ኣቶ ኣልኣሚን።
ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ተራ ህዝቢ ኣገዳሲ
ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣልኣሚን፡ ጎኒ
ጎኒ’ቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ
ወጻኢታት፡ ህዝቢ’ውን ተብግሶታት
ወሲዱ ካብ ነፍሲ-ወከፍ ገዛ ሓሓሙሽተ
ናቕፋ እናዋጽአ ነተን ኣብቲ ከባቢ
ተዋፊረን ዘለዋ ኣምቡላንሳት ዝውዕል
ሓገዛት ብምብርካት ተሳትፎኡ የዕዝዝ
ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ኣቶ
ኣልኣሚን፡ ህዝቢ ብሰንኪ ጉድለት
ጽሬት ክስዕቡ ንዝኽእሉ ሕማማት
ንምቁጽጻር ብዕቱብ ክሰርሕ ድሕሪ
ምዝኽኻር፡ ሆስፒታል ኣፍዓበት
መብጣሕቲ ከካይድ ዘኽእሎ ኩነት
ክፍጠረሉ፡ ናይ ባንኪ ደም ጸገማት
ህጹጽ ፍታሕ ክናደየሉ፡ ኣብቲ
ሆስፒታል ዝተባለሸወት ፍሪጅ
ቅልጡፍ ጽገና ክግበረላ፡ ናይ ራጂ
ኣገልግሎት ትህብ ዘላ መሳርሒት’ውን
ኣዝያ ዝኣረገት ብምዃና ካብ ኣብ
ስራሕ ኣብ ጽገና እተሕልፎ ግዜ ስለ
ዝበዝሕ ዘሎ፡ ዝምልከቶ ኣካል ፍታሕ
ከናድየላ ተላብዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ዝኣረጉ ክፍልታት
ሆስፒታል ኣፍዓበት ቅልጡፍ ጽገና
ክግበረሎምን፡ ምስ ስፍሓት ናይቲ
ንኡስ ዞባን ብዝሒ ህዝቢን ዝመጣጠን
ተወሰኽቲ ኣምቡላንሳት ክምደባን
ተማሕጺኑ።

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.173

ኤርትራ

ፍኖት
ዓብደልቃድር ኣሕመድ

ናታን ኤምስኮል፡ ድሕሪ’ታ
ምስ ውሽጡ ብዕምቆት ዝዘተየላን
ዘስተንተነላን ህሞት፡ ኣብ ህይወቱ
እወታዊ ለውጢታት እናኣማዕበለ
ክኸይድ እዩ ተራእዩ። እታ
ንህይወቱ ዝቐየረት ኣጋጣሚ
ከኣ ብኸምዚ ዝስዕብ ይዝክራ ናታን።
እቲ ወተሃደር፡ ንዓና ኣብ ውሽጢ
ክፍሊ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዩ
ማዕጾ ሸጊጡ ምስተመልሰ፡ ሓንሳብ
ደው ኢለ ነታ ሓዳስ ገዛይ ቀው
ኢለ ጠመትኩዋ። ብልበይ፡ “እዛ ገዛ

21 መጋቢት 2020 - ገጽ 6

ህሞት መቐይሮ ህይወት!
እዚኣ እታ ኣብ ኣመሪካ ብጸለምቲ
እትመሓደር
እንኮ
ገዛ እያ፡” እናበልኩ
ከኣ’የ ናብራ ማሕቡስ
ዝጀመርኩዎ። ረቂቕ
ዝተዓጻጸፍ
ፍርናሽ
ምስ ክዳን እሱር
ተዋህበና’ሞ፡
ምስ
ሰለስተ ኣዕሩኽተይ
ብምዃን
ናብቲ
ኣብ ሻድሻይ ደርቢ
ዝርከብ
መዐሸጊ
እሱራት ኣምራሕና።
ኣዝዩ ዘገርም ቦታ’ዩ።
መዐሸጊ
ሓያላት
ኣናብስ
ክመስል
መናድቑን ሓጻውኑን
መስተንክር እዩ።
ናብታ በዓልቲ ጻዕዳን
ጸሊምን
ተለቪዥን
ዝተዋደደትሉ ኩርናዕ ጠመትኩ።
እቲ ክፍሊ ኣፉ ከፊቱ ናብቶም
መዓጹ ዘይብሎም ሽቓቓትን
መኸወሊ ዘይብሎም ክፍልታት
መሕጸብ ሰብነትን ከምኡ’ውን ካብ
ባይታ ብዙሕ ዘይረሓሓቑ መደቀሲ
ዓራውትን ዝጥምት እዩ ዝመስል።
እዚኣቶምን ካልኦትን በቲን በዝን
ይረኣዩ። ኣብ ውሽጢ እዛ ከምዚ
ዝኣመሰለት ሸላ (ካመራ) ከኣ 35
እሱራት ነበርና። ኩላትና ከኣ
ጸለምቲ!!
ገለ እሱራት ተለቪዥን ይዕዘቡ

ገለ ጠላዕ ይጻወቱ፡ ገለ’ውን
ብህድኣት ርግእ ኢሎም ዝመያየጡ
ዘለዉ ይመስሉ ነይሮም። ንሕና
እዞም ሓደስቲ እሱራት፡ ናብቲ
ገፊሕ ክፍሊ ምስ ተጸንበርና
ከኣ፡ ኩላቶም ነንዝሓዝዎ ጸወታ
ይኹን ካልእ ኣቋሪጾም ብፍሽኽታ
ተቐበሉና’ሞ፡ ብኡ ንብኡ ነናብ
ጸወታኦምን ምዕዛብ ተለቪዥኖምን
ተመልሱ። እቶም ተመያየጥቲ
እውን ከምኡ። ገለ ውሑዳት ግን
ካብ ገጽ እቶም ሓደስቲ እሱራት
ገለ ነገር ዘንብቡ ክመስሉ ቀው
ኢሎም እዮም ዝጥምቱኻ። ድሒረ
ከምዝተረዳእኩዎ እውን፡ ሓደ እሱር
ፈለማ ምስ ኣተወ፡ መን እንታይ
ኢሉ፡ እንታይከ ገይሩ? ደሓር ምስ
ቀነየ ነቲ እሱር ይነግርዎ።
ሓደ ካብቶም እሱራት ናባና
ቀረበ’ሞ እንድቅሰሉ ቦታ ኣርኣየና።
ሽዑ ኣነ ንዓራተይ ከም ሻሙ
ኣመዓራርየ ኣዳለኹዋ። እንተ’ቲ
ኣእምሮይ ግን ንዋላ ሓንቲ ነገር
ድሉው ኣይነበረን። ንምንታይ
እንተበልኩም - ዓሰርተ-ክልተ
ዓመታት ንማእሰርቲ ምፍራድ ማለት፡
ኣዝዩ ከቢድን ርሑቕን እዩ። “ነዚ
ኩሉ ዓመታት ክውደኦ እምበርዶ
ዓቕልን ትዕግስትን ክህልወኒ እዩ?. .
.ፍጹም! እዚ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን፡”
እናበልኩ ኣስተማሰልኩ። ብዛዕባ’ቲ
ዝፈጸምኩዎ ገበን ከኣ ንድሕሪት
ምልስ ኢለ ኣስተንተንኩ።

እወ፡ ቅድሚ ሸሞንተ ኣዋርሕ
ንሓደ ጸሊም ብጥይት ቆሊበ ምስ
ቀተልኩዎ እየ ተታሒዘ። ሽዑ ግን
ን30 መዓልታት ጥራይ ክእሰር እዩ
ተበይኑለይ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከኣ
ማእሰርተይ ወዲአ ወጺአ። ኣብዚ
ናይ ሕጂ ግን፡ ንሓደ ጻዕዳ ኣብ
ልዕሊ ህይወቱ ዋላ ሓንቲ ጉድኣት
ከየውረድኩ ንብረቱ ጥራይ
ብምትንካፈይ፡ እነሀኹልከም ናይ
12 ዓመት ማእሰርቲ ጽዒኖምኒ።
ነታ ሸላይ ብኣዒንተይ ኮሊለ
ጠሚተያ። እቲ ፍጹም ባህ ዘየብል
ሕብሪ መንደቕ ድሮ ከጽልኣኒ
ጀሚሩ። ነቶም ኣብቲ መንደቕ
ዝተሰኹዑ ጸበብቲ መሳኹቲ’ውን
ርእየዮም። ካብቲ ኮፍ ዝበልኩዎ
ብድድ ኢለ ከኣ፡ ክንዮ’ታ መስኮት
ያኢ ብርሃን ሰማይ ክርእይ ብምባል
ተመጣጠርኩ። ለካ ምሸት’ዩ
ኮይኑ። ክንዮ’ቲ መስኮት ግን፡
ካብቲ ኣሽሓት መብራህቲ ናይታ
ከተማ ዝምንጩ ብርሃን ከንጸባርቕ
እንከሎ ተራእየኒ። ካብ ፍሎረሰንት
ፓሎታትን
ካብ’ተን
ላዕሊን
ታሕትን እናበላ ዝሕንበባ ዝነበራ
መካይንን ዝንጸባረቕ ብርሃን፡ ነታ
ከተማ ኣድሚቑዋ ነበረ። “ኦሮማይ!
ሕጂ’ኮ ኣነ ዳግማይ ናብዛ ከተማ’ዚኣ
ክምለስ እንተኾይነ፡ ን12 ዓመታት
ኣብ ውሽጢ’ዚ ቤት ማእሰርቲ
ተዳጒነ ክጸንሕ ኣለኒ ማለት’ዩ።
. . . በቃ እቲ ዝኾነ ኮይኑ እዩ

ሕላምዶ እላም!?”
“ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍኣ
ኣደ፡ ነቲ ካብ ድቃሱ ሃንደበት
ብስንባደ ተንሲኡ ዘቕባሕብሕ
ዝነበረ ወዲ ጓለን መንእሰይ፡
“በስመ-ኣብ በል!” ድሕሪ
ምባል፡ “ደሓን ዲኻ? ተጸሊኡካ
ድዩ?”
ዝብል
ሕቶታት
ኣስዓባሉ።
-. . .ደሓን’የ ግን. . .ኡፍ!
እንቃዓ ኣተንፊሱ ጠመተን።
- እዛ መስተ ኣይተብዝሕ
ምባልና’ኮ ትጸልኣ ኮይንካ።
- ናይ መስተዶ ትብልዮ. .
. እዚ ገለ ዓይነት ሕልሚ እዩ
እናበለ - ነቲ ዝረኣዮ ሕልሚ
እንተስ ክፈትሓሉ እንተስ
ክትንትናሉ ከይተረደኦ ክነግረን
ጀመረ። ዓባዩ ነቲ ነዊሕ ሕልሚ
ሰሚዐን ኣብ መወዳእታ፡
“እዚ ወደይ እዚ ሕላም
ዘይኮነ እላም’ዩ፡ ሃተፍተፍ! ሕጂ
በስመ-ኣብ ኢልካ ናብ ድቃስካ
ተመለስ” ኢለን ቀዲመናኦ ናብ
ድቃሰን ተመልሳ።
ንምዃኑ ሕልሚ እንታይ
እዩ? ትርጉምከ ኣለዎዶ? ዝብል
ሕቶታት ምስ ተቐላቐለ… ናብ
ቤት ንባብ!
***
“ሕልሚ፡ ኣብ እዋን ድቃስ
ኣብ ኣእምሮ ደቂ-ሰብ ዝኽሰት
ርጉጽ ወይ ከኣ ዘይወለንታዊ
ሓሳብ እዩ” ብምባል እዮም እቶም

ነቲ ዓውዲ ዘጽንዑ ተመራመርቲ
ኣብ ከርሲ’ቲ መጽሓፍ ክገልጽዎ
ጸኒሖሙና።
እቶም ተመራመርቲ ከም
ዝብሉዎ፡ ኣብ ሓደ እዋን
ሕልሚ እንትርፎ ውሽጣውያን
ስምዒታት ናይቲ ዝሓልም ሰብ፡
ንሕልሚ ዝድርኹ ግዳማውያን
ረቛሒታት ከምዘየለዉ እዮም
ዝገልጹ። ኣእምሮ ወዲ-ሰብ ኣብ
እዋን ድቃስ ምሉእ ብምሉእ
ንጥፈታቱ ከም ዘየቋርጽ ድማ
የብርሁ። ብዘይካ ኣብ እዋን
ድቃስ ኣእምሮና ኣብ ዝተዛነየሉ
ህሞት’ውን ንሓልም ኢና። ነዚ ስነኣእምሮኣዊ ኩነት ዝገልጽ ተርእዮ
ከኣ ምስጋል ወይ ሕልሚ ቀትሪ
ኢልና ንሰምዮ። እዚ ተርእዮ’ዚ
ግን፡ ካብ ዓይነታት ሕልሚ ሓደ
እምበር ካልእ ዝወሃቦ ትርጉም
የብሉን።
ብመሰረት መግለጺ ናይቶም
ተመራመርቲ፡ ሕልሚ፡ ምስ
ምድቃስን ዘይምድቃስን ዘይኮነ
ምስ
መትናዊ
ኣቃውማን
ቀመማት ስርዓተ-መትኒን እዩ
ብቐጥታ ዝተኣሳሰር።
ኣብ ገለ እዋናት፡ ሕልሚ
ኣዝዩ ክውንነታውን ንገለ ካብ
ህዋሳትና ብቐጥታ ዘሳትፍን
ኮይኑ ዝኽሰተሉ እዋን ኣሎ።
ኣብቲ ድራማዊ ሕልሚ፡ ዝበዝሕ
እዋን እቲ መሪሕ ጠባይ ናይቲ

ሕልሚ፡ ባዕሉ እቲ ሓላሚ እዩ
ቀንዲ ተዋሳኢ ዝኸውን። እቲ
ሰብ ከምዚ ዓይነት ሕልሚ
ኣብ ዝሓልመሉ ግዜ፡ ብፍላይ
እቲ ናይ ምስማዕን ምርኣይን
ስምዒታት ኣዝዩ ንጡፍ ይኸውን
ዝብል መረዳእታ ከኣ ሓደ ካብቲ
እቶም ተመራመርቲ ዝበጽሕዎ
ውጽኢት መጽናዕቲ እዩ።
ሓደ ሰብ እቲ ሓሊመዮ ዝብሎ
ነገር፡ እቲ ንግሆ ካብ ድቃሱ ምስ
ተንሰአ ብምልኣት ወይ ብኸፊል
ዝዝክሮ ሓሳብ ብምዃኑ፡ ሕልሚ
ንምዃኑ ርጉጽ ወይ ጭቡጥ
ሕልሚ እዩ ክንብሎ ንኽእል።
በዚ ከኣ፡ ንሕልሚ ከም ኣእምሮና
ዘሰላስሎም ሓጸርቲ ድራማታት
ገይርና ክንርደኦ ንኽእል ኢና።
ኣብ ከም’ዚ እዋን’ዚ፡ ንገዛእ
ርእስና ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ
ክዉን ዓለም ብምዝማድ ምስ
እንርእዮ፡ ዋላ ሓንቲ ርክብ
ከምዘይብሉ ክንግንዘቦ ከምዝግባእ
እቶም ተመራመርቲ የመልክቱ።
ነዚ ከም ቀንዲ ምኽንያት
ክጠቕሱ ከለዉ ከኣ፡ “ስለምንታይ
ከም እንሓልምን ሕልምታት
ካብ ዕላማ ዝተበገሱ ምዃኖምን
ዘይምዃኖምን ዘረጋግጽ ዝኾነ
ብሳይንስ ዝተረጋገጸ ጭቡጥ
መልሲ ዛጊት ኣይተረኽበን።”
ዝብል እዩ። መኣስን ክንደይ
ግዜን ንሓልም ንዝብል ሕቶታት

ግን፡ ነቲ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት
ምርኩስ ብምግባር ክግመት
ከምዝከኣል እዮም ዝሕብሩ።
በዚ መሰረት ከኣ፡ ልዕሊ ዓሰርተ
ዓመት
ዝዕድመኦም
ሰባት
መብዛሕትኦም ኣብ ሓንቲ ለይቲ
ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ሽዱሽተ ግዜ
ከም ዝሓልሙ የረድኡ።
ኣብ እዋን ሕልሚ ሓንጎልና
ንጡፍ ኣብ ዝኾነሉ ኩነተኣእምሮ፡ እቲ ዝሓልም ዘሎ
ሰብ ኣብ ኣዒንቱ ቅልጡፍ
ምስልምላም ከምዘርእን፡ ገለ ካብ
ክፋል ኣእምሮኡ ከምቲ ኣብ እዋን
ንቕሓቱ እንከሎ ዘዘውትሮ ኣብ
ንጡፍ መስርሕ ከም ዝጽመድን
የብርሁ። እቶም ትሕቲ ዓሰርተ
ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑ
ግን፡ ኣብቲ ኣዒንቶም ቅልጡፍ
ምስልምላም ዘንጸባርቐሉ ህሞት
ጥራይ እዮም ዝሓልሙ።
ብሓፈሻኡ እንተተራእዩ፡
ኣገዳስነት ሕልሚ ኣብ ህይወትን
መነባብሮን ደቂ-ሰብ ብዝምልከት
ክለዓል ዝኽእል ሕቶ ክህሉ
ባህርያዊ እዩ። ትርጉም ሕልሚ
ግን፡ ከምቲ ምስላ ሃገርና ዝጠቕሶ፡
ነቲ “ሕልሚ ከም ሓላሚኡ፡”
ዝብል ብሂል ዘራጉድ እዩ። እዚ
ማለት፡ ትርጉም ሕልሚ ከከም
ኣረኣእያ ሰባትን ባህግታቶምን
ዝተፈላለየ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ’ዩ
ብዙሕ ግዜ ሰባት ንዝሓለምዎ

- ሕጂ ግን ነዛ ዕለት እዚኣ ደቂሰ
ከሕልፋ’ሞ ጽባሕ ንግሆ ምስ
ተንሳእኩ እርሰዖ እኸውን እምበር.
. .እወ ክርሰዖ እየ!!” እናበልኩ
ነብሰይ ኣደዓዓስኩ።
ኣብቲ ዝቐጸለ መዓልታት ሓደ
ነገር ክግንዘብ ክኢለ። ንሱ ከኣ፡ እዚ
ዘለኹዎ ክፍሊ፡ ካብቶም ካልኦት
ክፍልታት ፍሉይ ዝገብሩዎ ነገራት
ከምዘለውዎ ኣስተውዓልኩ። ኣብዛ
ተኣሲረላ ዘለኹ ክፍሊ ዝተፈላለየ
ስርዓትን ትእዛዛትን ኣሎ። ሓደ
ካብቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቤት
ማሕቡስ ከም ዝገለጸልና እንተኾይኑ፡
ኣብዚ ክፍሊ’ዚ ከምቲ ኣብ ካልኦት
ክፍልታት እንከለና እንገብሮ ዝነበርና
- ተጎምቢኻ ወይ ደቂስካ ምውዓል
የለን። ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዝካየደሉ
ስሩዕ ፕሮግራማት ኣሎ። ነዚ ናይ
ንጥፈታት ፕሮግራም ንምትግባር
ከኣ፡ ግዜ ጥራይ እዩ ዝኽፈሎ።
በዚ ኣገባብ’ዚ እናተመራሕካ
እንተኼድካ፡ ኣብ መጻኢ ካብቲ
ዝተበየነልካ ናይ ማእሰርቲ ዓመታት
ከይተፈለጠካ ክጎድለልካ ልዑል
ተኽእሎ ኣሎ።
ስለ’ዚ ህይወትካ ዳግም ናይ
ምእራምን ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ
ግዜ ብርሃን ናይ ምርኣይን ተስፋ
እውን ኣሎ ማለት’ዩ - እናበልኩ
ንህይወተይ ክንዮ መስኮት ናይቲ
ሸላ ክርእያ ተመነኹ።
ይቕጽል

ሕልሚ ብዝተፈላለየ ኣረዳድኣን
መንገድን
ኪመራመሩሉን
ኪትንትኑዎን እንዕዘብ። ዋላ
እቶም ብሕልሚ ዝኣምኑ ሰባት
ንገዛእ ርእሶም ንሓደ ሕልሚ
ሓደን ጭቡጥን መልሲ ክህቡሉ
ኣይክእሉን እዮም።
ኣብ መወዳእታ ግን፡ እቶም
ዝበዝሑ ሓለምቲ ዝሰማምዑሉ
ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ከኣ፡ ሕልምታት፡
መብዛሕትኡ ግዜ ካብ’ቶም
ኣቐዲሞም ኣብ ኣእምሮ ዝተቐርጹ
ሃቐነታትን ኣብ ኣእምሮ ዓቢ ቦታ
ካብ ዝሓዙ ሓሳባትን ዝነቅል ወይ
ዝብገስ ኩነተ-ኣእምሮ ምዃኑ
እዩ።
ሰባት፡ ካብ ዝሓልምዎ ሕልሚ፡
እቲ ካብ 95-99% ትሕዝቶኡ
ዳርጋ ቀልጢፎም ብኡ-ንብኡ
ከም ዝርስዑዎ እዮም ኣብዚ
ዓውድ’ዚ መጽናዕቲ ዘካየዱ
ተመራመርቲ ዝገልጹ። እቶም
ኣብ ሕልሚ ዝያዳ ዝግደሱ ሰባት
ግን፡ ዝሓሸ ናይ ምዝካር ዓቕሚ
ከምዘለዎም የረድኡ። በዚ ኮይኑ
በቲ፡ ሕልሚ ሓደ ካብቶም ንደቂሰብ ጥራይ ዝተዓደለ ባህርያዊ
ክስተት እዩ ክበሃል ዘይከኣል
ኣይኮነን።
ንምዃኑ
እንስሳታትከ
ይሓልሙዶ ይኾኑ? ገና ንስነፍልጠተኛታት ዝጽበ ወይ ኣብ
መስርሕ ምርምሮም ዝርከብ ሕቶ
ሕልሚ እዩ ምባል - እቲ ዝሓሸ
መልሲ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ልቢ-ወለድ
ጆሜ/ደጀን ተኽለ
ኣካይዳኻን ዝምድናኻን’ዩ፡” በሉ።
20 ክፋል
ወ/ሮ ርብቃ፡ እታ ‘ማቱሳላ
ቤት እንዳ ኣቶ መሓሪ ዝሰኣንዎ ዜሮ’ዩ’ ትብል ዘረባ በዓል በተን
ዘይብሎም ብሰንኪ ኣብ ማቱሳላ ኣዝያ ስለ ዘሕመመተን፡ ነታ
ዘለዎም ዝተፈላለየ ኣረኣእያ፡ ኣብ ድሕሪ ምሳሕ ወትሩ ዘይትተርፍ
ሓዳረን
ገይረን
መንጎ ኣቶ መሓሪን ወ/ሮ ርብቃን መማሞቒት
ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ነበረ። ዝቖጽራኣ ቡን ክቐልዋ ባህ
እቲ ኣብ ፋርኔሎ ተዳልዩ ዝነበረ ኣይበለንን። ብኣንጻሩ፡ በዓል ቤተን
ፈሓም’ውን፡ ክዓርቆም ዝደለየ ናብ ገለ ዘወር ክብሉ’ሞ፡ ንማቱሳላ
ክመስል ገሃጽሃጽ ኢሉ ተወዲኡ ጸዊዐን፡ መንፍዓቱ ዘርእየሉ መንገዲ
ከጣጥሓ ብውሽጠን ሓለና። “ኣብ
ክቕህም ጀሚሩ ነበረ።
ኣቶ መሓሪ፡ ክምገቡሉ ዝጸንሑ ዘይጠቅም ዘረባ ዕንክሊል ካብ
መኣዲ ምስ ተላዕለ ኢዶም ምባል ምድቃስ ይሓይሽ፡” ኢለን
ተሓጺቦም ኮፍ ድሕሪ ምባል፡ “እዚ ገዲፈንኦም ናብ መደቀሲ ክፍለን
ቆልዓ ነዛ ገዛ ቶባእ ኢሉዋ’ዩ። ኣደ ኣምርሓ ነቲ ተዳልዪ ዝነበረ ናውቲ
ኴንኪ ምቕባጽ ኣቢኽዮ’ምበር፡ ቡን ጥንጥን ኣቢለን።
ኣቶ መሓሪ፡ ዘረብኦም ልቢ
ቆልዓስ ቀርኒ ኣውጺኡ’ዩ፡” በሉ
በዓልቲ ቤቶም ከም ዝጐድአ
ድምጾም ኣትርር ኣቢሎም።
“እዚ ቆልዓ ከምዚ ትብልዎ ክስሕቱ ኣይተጸገሙን። ምኽንያቱ፡
ዘለኹም ዘይኰንና ክንብል ዘለና፡ እታ ንልዕሊ ኣርብዓ ዓመታት
ሓገዝና’ዩ ዝደሊ ዘሎ። ኣጆኻ ድሕሪ ምሳሕ ዝሰተዩዋ ቡን፡ ሎሚ
ምባል ይደሊ። ንውሉድና ንሕና ንመጀመርታ እዋን ከተቋርጽ ስለ
ኣሕሊፍና እንተ ሂብናዮ ካልእ ሰብ ዝተዓዘቡ። ንሶም’ውን ካብቲ ኮፍ
ከመይ ገይሩ ጸግዒ ክዀኖ ትሓስቡ ኢሎምዎ ዝነበሩ ብድድ ኢሎም
ኣለኹም። እዚ ቆልዓ ኣብ ስርሑ ካብ ቤቶም ወጹ። ፋዱስ ምድሪ
ዕዉት’ዩ። ሓዳር ከኣ ዕድል’ዩ፡ ናበይ ከም ዘብሉ ከይሓሰቡ ድማ፡
” በላ ኣእዳወን እናወሳወሳ ኣብ ኣእጋሮም ኣሰጒሙ።
***
ልዕሊ ማቱሶላ ዘለዎም ኣረኣእያ
ክልቲም ፍቑራት ማዕሪጎም ኣብ
ጌጋ ምዃኑ ክሕብራ ዝደለያ
ኣፍደገ ቤት ኣቶ ኣልኣዛር ማኪና
ክመስላ።
“ኣነ እዛ ምኽኒት እዚኣ እንድየ ዓሺጎም፡ ከም ረጋቢት ኣፍ ንኣፍ
ዝጸልእ ዘለኹ። ማቱሳላ ሰፍ ተወሃሂቦም ኣብ ዓሚቝ ዕላል
ዘይብል ሕመቕ’ዩ ዘለዎ። ካብ ዘረባ ጠሓሉ።
ማቱሳላ፡ ኣፍቃሪቱ፡ ከም ኣብ
ወለድኻ ዘይምስማዕ ዝዓቢ ሕመቕ
ከኣ የለን። ትረግጾ ዘይትፈልጥ ድቕድቕ ጸላም ዝወጸት ወርሒ
ኣይጒየን’ዩ። እንሀለ ኸኣ፡ ከም ኳዕ ኢላ ነበረት። ምስቲ ረቂቕ
ሽንቲ ገመል ንድሕሪት’ምበር፡ ክሳብ ሰለፋ ዘርኢ ቀዳድ ዝነበሮ
ንቕድሚት ክኸይድ ኣይረኣናዮን። ለቢሳቶ ዝነበረት ሽፎን ተደሚሩ፡
ንፉዕ ትብሎ ሰብ’ኳ ንሓደ ገዲፉ ብዘይካ ተዓኒድካ ጠምታ ኣዒንትኻ
ንሓደ ዘማልእ ኣይኰነን። ኣነ ካብ ኣካላታ ፍለየን ዝብል ስምዒት
ዝገርመኒ ዘሎ’ኮ ነየናይ ኢኺ ፈጺሙ ኣይወረሮን። ኣጻብዕቲ
ኣትሪሩ
ብምሓዝ
ከም መንፍዓት ሓሲብክዮ ዘለኺ፡ ኣፍቃሪቱ
ክርደኣኒ ኣይከኣለን ዘሎ?” በሉ ንሓጐሱን ድምቀቱን ኣራጐዶ፡፡
“ህይወተይ ድምቀት ዝወሰኽክላ
ድምጾም ኣትርር ኣቢሎም።
“ጐይታና እንተ ኣምጺኹም ንግስቲ ልበይ ኢኺ። በዓልቲ
ኣይትምለሱን እንዲኹም፡ ስቕ ቤት ኣልኣዛር ዓርከይ ከኣ፡ ስቕ
ምባል’ዩ ዝሓይሽ’ምበር፡ መንፍዓት ኢላ ኣይኰነትን ዓዲማትና ዘላ።
ወደይ’ሲ ዝጠፍኣኩም ኣይኰነን። ኣነ! ክንድዚ ካብ ቤቶም ዝጠፍእ
ይትረፍ
ንስኹም
ኣስመራ ኣይነበርኩን። ንዓኺ ምስ ረኸብኩ
በስመርኡ ይፈልጥ፡” በላ ኣፈን ግን፡ እግሪ ኣሕጺረ። ፍቕሪ ብዘይካ
ናብቲ ተፍቅሮ’ምበር፡ ናብቶም
ጉምጽጽ ኣቢለን።
ኣቢሉ
ዝሰድድ
“ኣየ
ርብቃ!”
ብምባል ትፈትዎም
ኣዕሚቖም ኣስተንፈሱ - ከቢድ ኣይኰነን። ‘ሕሹኽታ ፍቕሪ ኣብ
ጾር ከም ዘራገፉ። “ማቱሳላ ገንዘብ ሰማይ ይስማዕ’ ድዮም ዝብሉ
ስለ ዝሓዘስ ካን ምስ ንፉዓት ፈላስፋታት፡” በለ ክምስ እናበለ
ጸብጺብክዮ። በሊ እቲ ዝዓበየን ኣብ ክሳብ ክንደይ ኣብ ጐድኑ ምህላዋ
ህይወት ቀልጢፍካ ክትዕወተሉን ንህይወቱ መቐረት ከም ዝወሰኸትላ
ዘለካ ነገር ዝምድና’ዩ። ማቱሶላ ከብርህ ዝደለየ ክመስል።
ሳሮን፡
ድሙቕ
ክምስታ
ኸኣ፡ ኣመዛዚኑ ስለ ዘይጐዓዝ
ፈንያ፡
“ፍቕረይ
ዓለመይ
ኢኻ።
ኣብ ዝምድና ዜሮ’ዩ። ዜሮ ኸኣ
ዜሮ’ዩ ዘምጽኦ ውጽኢት የብሉን። ህይወት ኣብ ናይ መወዳእታ
ስለዚ፡ ብዙሕ ዝተርፎ ነገር ኣለዎ። ካልኢት ንዓኻ ስለ ዝኸሓሰትኒ
ገንዘብ ንብረት’ምበር፡ ፍቕሪ ንዝሓለፈንን ዝኸሰርክዎን ግዜ
ኣይዕድግን’ዩ። ኣረኣእያኡ ክቕይር ፈጺመ ዝጠዓሰሉ ኣይኰንኩን።
ኣለዎ። ግዜ ማዕቢሉ’ዩ። ገንዘብ እቲ ምንታይ እዚ ኹሉ ከርተት
ስለ ዝሓዝካ ኩሉ ነገር ይሰልጠካን ዝበልክዎ ምሳኻ ከራኽበኒ መደብ
ትኽእሎን ማለት ኣይኰነን። ስለ ዝነበሮ’ዩ ፈጣሪ፡” ብምባል ከም
ምልኣት ህይወትካ ዝረጋገጽ፡ ኣብ ግብረ መልሲ ኣጻብዑ ዳህሰሰት
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ቀስቲ ሳሮን
ሓጐሳ ንምግላጽ። “ምስ ኣልኣዛር
ኣዚኹም ከም ትፋተዉ ኣብ’ታ
ምሸት ቆብ ከብል ኣይተጸገምኩን”
ወሰኸት።
“ባህጊ ልበይ፡ ኣልኣዛር ኩሉ
ነገር’ዩ ንዓይ። በዓልቱ ቤቱ ከኣ’ሞ
እዛ ኢዳ ቆሪጻ’ያ ትህበካ፡” በለ
ሓልዮት ሚልካ ንምግላጽ።
“ፍቕረይ፡
ከም
ባህግኻን
ዊንታኻን ክዀነልካ’የ እመነኒ።
ጸግዒ ዘይብለይ ኢለ ዝነባዕክዎ
እዋን ብኣኻ ዕጽፊ ናይ ዕጽፍታት
ገይሩ ፈጣሪ ደበስ እዮብ ስለ
ዝደበሰኒ ኣመስጊነ ኣይጸግቦን’የ”
በለት ከም ጸባ ጻዕዳን ስሩዕን
ኣስናና ጋሊሃ።
ክምስ ድሕሪ ምባል፡ “እዚ ምቁር
ዕላልክን ክምስታኽን ነዛ ልበይ
ጠልጠል’ዩ ዘብላ ካባይ ርሕቕ ምስ
በልኪ። ስለዚ፡ ካብ ሎሚ ንነጀው
ካብ ጐድነይ ኣይፈልየክን’የ።
ምንባርኪ ምስ ምንባረይ’ዩ።
ካብ ቤተይ ኣይክትወጽን ኢኺ፡
ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብዛ ደቒቕ
እዚኣ ኣቲኺ ኢኺ። ድሕሪ
ቍሩብ መዓልታት ድማ፡ ንማማ
ኣብ ገዛ ምሳሕ ንዕድማ፡” በለ ሓሳባ
ንምስማዕ ኣተኲሩ እናጠመተ።
እቲ ሓሳብ ኣፍቃሪኣ’ኳ እንተ
ዘይጸልአቶ፡ ምስ ነበር ኣፍቃሪኣ
ንሓዋሩ
ዝበትኽ
ብምዃኑ፡
ዝቐልጠፋ ኰይኑ ስለ ዝተሰምዓ
ግና፡ ንምቕባሉ ኣጸገማ። “ፍቕረይ፡
ሓሳብካ ካባኻ ንላዕሊ ንዓይ’ዩ
ረብሕኡ ዝዓቢ። እንተዀነ ግን፡
ምስ ረሓቦት መሓዛይ ኣብ ገዝኣ
ሓደ ምሸት ድራር ሓሲብና ስለ
ዘለና፡ እዛ መደብ ምስ ተግበርና’ያ
ኣብ ሓደ ጐጆ ምንባር ክንጅምር
ኢና፡” በለት ቅልጥፍ ኢላ ሓዳር
ክትምስርት ባህጊ ኣይነበራን።
እንተ ኰይኑላ ንቝሩብ እዋን
ኣብ ዕልክሊል ህይወት ክትነብር’ዩ
ባህጊ ዘለዋ። ምኽንያቱ፡ ጒዳይ
ሄኖስ ሓደ መዕለቢ ከይገበረት፡
ምቹእ ሓዳር ክትምስርት ከም
ዘይትኽእል ኣጸቢቓ ትፈልጥ ስለ
ዝነበረት።
ዋላ’ኳ ኣብ ልዕሊኣ ምሉእ
እምነት እንተ ነበሮ፡ ስለምንታይ
ብሓባር ኰይኖም ምቁር ፍቕሮም
እናተቛደሱ ምንባር ከይጅምሩ
ምኽንያት እናፈጠረት ትጐዓዝ
ኣላ ዘዕግብ መልሲ ኣይረኸበሉን።
እቲ ምስኡ ተሕልፎ ዘላ ፍቕሪ፡
ቅድሚኡ
ከምኡ
ዓይነት
ኣፍቃርን ጉዕዞ ፍቕርን ኣሕሊፋ
ከም ዘይትፈልጥ እናገለጸትሉ፡
ስለምንታይ ሓቢሮም ንምንባር
ዘይጐየየት ብውሽጡ ስክፍታ
ፈጢሩሉ ነበረ።
***
ቤት ኣቶ ኣልኣዛር መርዓዊ
ክትቅበል ተዳልያ ዘላ ዳስ
ክመስል፡ ልዕሊ ካልእ እዋን ካብ
ኣፍ ካንሸሎ ክሳብ ውሽጢ ቤት
ብሰቲ ተነስኒሱ ይረአ ነበረ። ኣብ
ክፍሊ ሳሎን ብዝተፈላለየ ሕብሪ
ዝወቀበ ዕንባባታትን ኣብ ጠረጴዛ
ኮፍ ዝበለ ሬድ ለቨል ዊስክን
ኣብ ብያቲ ዝተቐረበ ቺኮላታትን

ወቂቡ ይረአ ነበረ።
ካምፓኔላ ናይቲ ቤት
ድምጺ ምስ ኣስመዐት፡
እታ
ብሃንቀውታ
ክትጽበ ዝጸንሐት ወ/ሮ
ሚልካ ካብ ክፍሊ ክሽነ
ቀልጢፋ ብምውጻእ
ተኸዲናቶ
ዝነበረት
ሽፎን ኣመዓራርያ ማዕጾ
ከፈተት - ድሙቕ
ፍሽኽታ
ለጊሳ።
“ሽፍታ! እምበኣር ገዛና
ከይጠፍኣካ መጺኻ”
ብምባል
ምዕጉርቲ
ማቱሳላ
ሰዓመት።
ንሳሮን ድሕሪ ምስዓም፡
“ንዓኺ ክንብል’ምበር፡
ነዚ
ጠላም
ገዛና
ኣይመእተናዮን
ነይርና”
በለት
ንኽኣትዉ
ምልክት
እናገበረት። ኣልኣዛር’ውን ሕውስ
ስለ ዝበሎም ሰላምታ ተለዋዊጦም
ንሚልካን ሳሮንን ኣላልዮም ናብ
ክፍሊ ሳሎን ብሓባር እናሰሓቑ
ኣምርሑ። ብቐጥታ ናብቲ ተዳልዩ
ዝነበረ ምሳሕ ብምእታው መግቢ
ክሳብ ዝምግቡ ጸጥታ ሰፈኖ እቲ
ቤት።
ሚልካ፡ ናውቲ ቡና ቀራሪባ
ኣብ ጐድኖም ኮፍ ድሕሪ ምባል
እናሰሓቐት፡ “ኣንታ ግናይ ሓቅኻ
እንዲኻ ደኣ ክትሃድመና፡ ሕጻባ
ዝስተ ምልዖ ጐርዞ ረኺብካ። ብዘይ
ቀልዓለም ሳሮን ሓብተይ ፈቃር
ሰብ ኢኺ ረኺብኪ። ኣብዚ ሎሚ
እዋን ከም በዓል ኣልኣዛር፡ ማቱሳላ
ክትረክብ ቀሊል ከይመስለኪ፡
ከም ካብ ማና ዱብ ዝበለካ ዓቢ
ህያብ ክትሓስቦ ኣለካ፡” ክትብልን
ከምዛ ዝተማኸሩ ኩሎም ብሓባር
ክስሕቁን ሓደ ኰነ።
ማቱሳላ፡ ክምስምስ እናበለ፡ “ድሕሪ
ደጊም ጽምዋን በይንኻ ምንባርን
ኣብቂዑ ምሉእ ሰብ ኰይነ’የ። ንሳሮን
ምስ ረኸብኩ ደስታን ሓጐስን ናይ
ወትሩ መግበይ ኰይኖም’ዮም።
ምንባር ልዕሊ ካልእ እዋን ንሳሮን
ምስ ረኸብኩ ኣስተማቒረዮ’የ፡” በለ
ነታ ኣብ ጐድኑ ዝነበረት ሳሮን ኢዱ
ሰዲዱ ኣጻብዓ ብምሓዝ፡ “ሳሮነይ
ልዕሊ ደጋዊ ጽባቒኣ፡ መብራህትን
መግብን ዝኸውን ልቦና ኣለዋ፡” በለ
ገጹ ብሓጐስ ደሚቑ።
ሚልካ፡ “ሳሮን ሓፍተይ’ውን
ዕድለኛ ኢኺ። ኣዝዩ ሕያወይን
ለባምን ምርካብኪ። ‘ሰብ ይሓስብ
ኣምላኽ
ይፍጽም’ዩ’
ዝብል
ቅዱስ ቃል’ሞ፡ ሓሳብ ልብኹም
የፈጽምኩም። መባልይቲ ኸኣ
ይግበርኩም። እዛ ዕለት ኣብ
ፍቕርኹም ነጥበ መቐይሮ ምዃና
ድማ ኣስተብህሉ፡” በለት ክምስታ
ሓዊሳ ቡን እናንከሽከሸት።
ክልቲኦም
ፍቑራት
ድማ፡
“ኣሜን!” በሉ ብሓባር ነሓድሕዶም
ተጠማሚቶም።
ኣልኣዛር፡ “እዚ ዓርከይ ልቡን
ቀልቡን ምሳኺ’ያ ዘላ። ነዚ
ተረዲእኪ ህይወት ክልቴኹም
ከጒላዕልዓሉ
ዝኽእል
ባይታ
ምጥጣሕ ኣይትሕመቒ። ኣቦታትና

‘ንሓዳር ብርሃና ትውልዕን ተጥፍእን
ሰበይቲ’ያ’ እዮም ዝብሉ። ብሓቂ
ክትርእዮ እንከለኻ ከኣ ልክዕ’ዩ።
ስለዚ፡ ሓዳር ቀሊል ኣይኰነን። ኣብ
ሓዳር ዕዉት እንተ ዄንካ፡ እሂን
ምሂን እናተባሃሃልካ፡ ዝወለድካዮም
ውሉድ ከተመሓድርን ብፍቕሪ
ክትኣልን ኣይትጽገምን ኢኻ።
ንሓዳር ብዝጠዓመካ ክትጐዓዛ
እንተ ፈቲንካ፡ እቶም ውሉዳት ምስ
ተወልዱ’ውን ብዝጠዓሞም ይጐዓዙ።
እቶም ውሉድ ኣብ ዘይውደቕ
ምስ ወደቑ ሓዳርካ ክትጥርንፎ
እንተ በልካ በየን ክጥርነፍ። ስለዚ፡
ከምቲ ‘ቆልዓ ብንኡሱ ቆርበት
ብርሑሱ’ ዝበሃል። ሓዳር’ውን ኣብ
መሰረቱ’ዩ ኣደልዲሉ ክህነጽ ዘለዎ።
ንስለ እንተ ተተኺሉ ዝመጸ ንፋስ
ዘውድቖ ገረብ’ዩ ዝኸውን፡፡ ስለዚ፡
ሓዳር ካብ ብስምዒትን ሃውርን
ወጺኻ ክትከል’ዩ ዘለዎ፡” ብምባል
ምኽሩ ለገሰ።
“ሓዳር ኣመና ጥዑም’ዩ ንዓኻ
ዝመስል ሰብ እንተ ረኺብካ። ማለት
ደቂ ሰባት ጌጋ መናብርትና’ዩ።
ስለዚ፡ ብጻይና ክጋገ እንከሎ ብቕኑዕ
ክንእርሞን፡ ይቕረ ክብል እንከሎ
ካብ ውሽጥና ክንሓድገሉን እንተ
ኽኢልና፡ ንጹህን ዕምሪ ዘለዎን
ሓዳር ክንምስርት ኣይንጽገምን
ኢና። ነቶም ብፍላጥ ይኹን ብዘይ
ፍላጥ ክቀላቐሉ ዝኽእሉ ነገራት
ንምእላይ ከኣ ኣይትጽገምን።
ብኣንጻሩ፡ ጌጋታት ናብ ብጸይትና
ወይ ብጻይና ምድርባይን ንሕሉፍ
ጌጋ ከም ኣብነት እናምጻኻ ምስ
ህሉው ጌጋ እናዛመድካ ነገራት
ትጥምቶም እንተ ዄንካ፡ ህላወ
ናይቲ ዝተመስረተ ሓዳር ኣሰካፊ’ዩ።
ሓዳር ብምጽውዋር፡ ምትሕልላይ፡
እሂን
ምሂን
ብምብህሃልን
እወታዊ ኣረኣእያ ብምህላውን’ዩ
ዝድልድል። ፍርቂ ኣካል ብጻይካ/
ብጸይትኻ ክሳብ ዝዀንካ ኸኣ፡
ምዉቕ ፍቕሪ ምሃብ፡ ተመሊሱ
ንዓኻ ዘማሙቐካ ምዃኑ ምእማንን
ምፍላጥን ኣገዳሲ’ዩ፡” በለት ሚልካ፡
ነታ ኣብ ፋርኔሎ ተሰኽቲታ
ቡፍ ቡፍ ትብል ዝነበረት ጀበና
እናውረደት።
ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.173

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ
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ሌላ ምስ ሓውሲ ከተማ ኦምሓጀር

ሓውሲ ከተማ ኦምሓጀር፡ ኣብ
ንኡስ ዞባ ጎልጅ - ዞባ ጋሽ-ባርካ
እያ እትርከብ። እታ ሓውሲ ከተማ፡
ብኽልተ መኣዝናት - ማለት
ምስ ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን
ትራኸብ። ብዛዕባ ሓፈሻዊ ህሉው
ኲነታት፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን
ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ናይ’ታ ሓውሲ
ከተማን ከባቢኣን ብዝምልከት፡ ምስ
ኣመሓዳሪ’ታ ሓውሲ ከተማ ኣቶ
ተስፋኣለም ዓንዶም ዘካየድናዮ ቃለመሕትት ይስዕብ።

* ሓውሲ ከተማ ኦምሓጀር ብልክዕ
ኣብ ኣየናይ ኲርናዕ ናይ ሃገርና እያ
እትርከብ?
ሓውሲ ከተማ ኦምሓጀር፡ ኣብ ዞባ
ጋሽ-ባርካ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ብሸነኽ
ደቡባዊ ምዕራብ ተደኲና ትርከብ።
እታ ሓውሲ ከተማ፡ ብደቡብ ምስ
ሑሞራ ናይ ኢትዮጵያ ሩባ ተከዘ
ክቕነታ እንከሎ፡ ብሸነኽ ምዕራብ ድማ
ምስ ሱዳን ትዳወብ።
• ብዝሒን መነባብሮን ናይ’ዚ
ሕብረተ-ሰብ፡ ዝርጋሐ ማሕበራዊ

ኣቶ ተስፋኣለም ዓንዶም

ኣገልግሎታት እውን ከመይ ይግለጽ?
ብጠቕላላ ብዝሒ ስድራ-ቤታት
ሓውሲ ከተማ ኦምሓጀር 2,200
ይበጽሕ። ብንጽል ወይ ብውልቀሰባት ክግምገም እንከሎ ድማ፡ ኣስታት
9,000 ህዝቢ ኣለዋ። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ እቲ ዝሰፍሐ ናይ ሕርሻ ቦታ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ እዩ ዝርከብ።
ሓውሲ ከተማ ኦምሓጀር እምበኣር፡
ኣብ ውሽጢ’ዚ ንኡስ ዞባ ስለ እትርከብ፡
መነባብሮ ህዝቢ ምስ ማሕረስን መጓስን
ዝተኣሳሰረ እዩ።
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ጆኦግራፍያዊ
ኣቀማምጣኣ ምስ ክልተ ጎረባብቲ
ሃገራት ዝዳወብ ስለ ዝዀነ፡ ንግዳዊ
ንጥፈታት እውን ካብ’ቲ ጎሊሑ ዝረአ
ንጥፈታት እዚ ሕብረተ-ሰብ እዩ።
ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ
ዝምልከት፡ ንሓደ ሕብረተ-ሰብ
ግድን ክዋደዱሉ ዝግበኦም ኣገደስቲ
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣለዉ ክበሃል
ይከኣል። ናይ’ቶም ኣገልግሎታት
ህላውነትን ቀጻልነትን ከኣ፡ ኣብ ዕብየትን
ምዕባለን’ቲ ሕብረተ-ሰብ እወታዊ
ጽልዋ ኣለዎም። ኣብ ሓውሲ ከተማ
ኦምሓጀር፡ ከም ማእከል ጥዕና፡ ኣብያተትምህርቲ (መዋእለ-ህጻናት፡ መባእታ፡
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ)፡ ቀረብ
ማይ፡ መስመራት ተሌፎን ካብ’ቶም
ዝጥቀሱ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
እዮም። እዚኣቶም ከኣ፡ ኣብ’ታ
ሓውሲ ከተማ ጥራይ ከይተሓጽሩ፡

ኣብ’ቲ ከባቢ ንዝርከባ ዓድታት እውን
ኣገልግሎት ይህቡ ኣለዉ።
* ሕርሻዊ ንጥፈታት ኣብ ከመይ
ደረጃ ይርከብ?
ኣብ ሓውሲ ከተማ ኦምሓጀር ክልተ
ምምሕዳራት ከባቢ ኣለዋ። ኣብ’ዘን
ክልተ ምምሕዳራት ኣስታት 4,000
ሄክታር መሬት ይለምዕ። ኣብ 2017
ዓ.ም መንግስቲ ንምሕደራ መሬት
ዝምልከት ኣዋጅ ኣውጺኡ ነይሩ።
ኣብ’ቲ እዋን ብመሰረት ዝጸደቐ
ኣዋጅ ምድልዳል መሬት፡ ኣብ’ዛ
ሓውሲ ከተማ እውን ክስረሓሉ
ጀሚሩን ኣሎን። ከም ውጽኢቱ፡
ኣብ’ዚ እዋን ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ብዓቐን
ዝወጸ ኣዋጅ ሕርሻዊ ቦታ ተዓዲሉ
ንጥፈታቱ ኣብ ምክያድ ይርከብ።
ብተወሳኺ፡ ሰፋሕቲ ሕርሻዊ
ቦታታት ካብ ጸጋታት ናይ’ዛ ሓውሲ
ከተማ እዮም። ንኣብነት፡ ብመንግስቲ
ዝውነን ሕርሻ ቦታ ‘ከታይ’ ኣብ
ከርሳ ይርከብ። ኣብ ሕርሻ ከታይ
ብኽራይ ዘልምዑ ሰብ ጸጋ እውን
ኣለዉ። ካልኦት ሕጋዊ ወረቐት
ዘለዎም እውን፡ ብቐጻሊ ርእሰ ማሎም
ኣብ’ዛ ሓውሲ ከተማ የፍስሱ።
ብዘይካ’ዚ፡ ሓደ ካብ ዓበይቲ
ዲጋታት ዝዀነ፡ ዲጋ ባደሚት እውን
ካብ ዓበይቲ ተፈጥሮኣዊ ትዕድልታት
ናይ’ዚ ከባቢ እዩ። እቲ ዲጋ ካብ’ቶም
ብዕብየቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ
ዲጋታት ሓደ ስለዝዀነ፡ ንመጻኢ ኣብ
ሕርሻዊ ልምዓት ዓቢ ኣበርክቶ ክህልዎ
ተስፋ ይግበር።
* ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቶት ሕርሻ
ከመይ ነይሩ?
ኣብ ኦምሓጀር፡ ካብ’ቶም ቀንዲ
ዝፈርዩ ዘራእቲ ቀይሕን ጻዕዳን

መሸላን ስምስምን ክጥቀሱ ይኽእሉ።
ኣብ’ዛ ሓውሲ ከተማ ብሰንኪ ሕጽረት
ማሽነሪ ከይተሓርሰ ዝተርፍ ቦታ የለን።
እቲ ምንታይ፡ እቶም ሰብ ጸጋ ምስ
ነበርቲ ተሰማሚዖም ስለ ዝሓርስዎ።
እንተዀነ፡ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት
ብርቱዕ ዝናብ ስለዝነበረ፡ ኣብ ገለ
ዘራእቲ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ንኣብነት፡
ዘርኢ ስምስም ማይ ስለዘይፈቱ ከም
ሳዕቤኑ፡ ኣብኡ ክሳራታት ኣኸቲሉ።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ዘራእቲ መሸላ
እውን ዕንቅፋታት ነይሩ እዩ።
* ካብ ካልእ ቦታ ንዝመጹ ዜጋታት
መሬት ብኸመይ ይዕደል?
ካብ ከበሳ ሃገርና ዝመጹ ዜጋታት፡ ኣብ
ምምሕዳር ከባቢ ቃጨሮ ተጣይሶም
ሕርሻዊ ንጥፈታት የካይዱ ኣለዉ።
ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ምድልዳል
መሬት ምስ ተኻየደ፡ ጠቕላላ ስፍሓት
እዚ ሓውሲ ከተማ ብGPS ተዓቂኑ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ብምንጽጻር መሬት
ሕርሻ ተዓዲሉ እዩ። ከምኡ’ውን፡
መሬት ክባኽን ስለዘይብሉ ዝተረፈ
ቦታታት ብመንግስቲ ብዝተፈላለየ
መልክዕ ይለምዕ ኣሎ። ብሕጂ
ንዝመጹ ህዝቢ እውን፡ ብመሰረት’ቲ
ዝወጸ ኣዋጅ መሬት ክዕደል እዩ።
* ዝጥቀስ - ፍሉይ መለለዪ ባህሊ
ወይ ትዕድልቲ ኣለዎዶ እዚ ህዝቢ?
እቲ ኣዝዩ መሳጢ ትዕድልቲ ናይ’ዚ
ከባቢ፡ ሕብረ-ብዙሕነት ብሄራት
ብቐንዱ ዝንጸባረቐሉ ስፍራ ስለዝዀነ
እዩ። ኣብ’ዚ ከባቢ ብዘይካ ብሄረ ዓፋር
ኵለን ብሄራትና ብጥምረት ይነብራ።
እተን ብሄራት ብሓባር ብስኒትን
ፍቕርን ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ንዅሉ
ዝካፈላ እየን። ብፍላይ ኣብ እዋን
ሓዘንን ሓጐስን፡ ማዕረ ናይ ምስታፍን

ምክፋልን ፍሉይ መለለዪ ባህሊ ዝወነነ
ከባቢ እዩ።
ከም ሓንቲ ስድራ ክልቲአን
ሃይማኖታት ብጥምረት ተኸባቢረንን
ተሳንየንን ይነብራ። ኣብ’ዛ ሓውሲ
ከተማ፡ ብዘይካ’ቲ ናይ ምክብባርን
ስኒትን፡ ናይ ምትሕግጋዝ ጽቡቕ ባህሊ
እውን ኣሎ። ንኣብነት፡ መለሳ መሬት
ኣብ ዝተኣታተወሉ ግዜ፡ ንስድራ
ስዉኣት ፍሉይ ቦታ ይተሓዘሎም
እዩ። ብተወሳኺ እውን፡ ዕለት 20 ሰነ
መዓልቲ ስዉኣት ክኸውን እንከሎ፡
ኵሉ በብዓቕሙ መብጽዓታት ይኣቱ።
ንኣብነት፡ ሰብ ጸጋ ዝዀኑ ዜጋታት፡
ናይ ትራክተራት ሓገዝ ብምብርካት፡
ንዕማማት ማሕረስን መጓሰን ይካፈልዎ።
ተቐማጦ ከኣ፡ ብወፈራታት ካብ
ምዝራእ ክሳብ ምእካብ ኣእካል ዘሎ
ንጥፈታት ይዓምዎ።
ኣብ’ዛ ሓውሲ ከተማ፡ ኣስታት 84
ስድራ-ቤታት ስዉኣት ኣለዉ። ኣብ
ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኽበ 87 ኵንታል
እኽሊ ኣብ መኽዘን ተዳልዩ ስለዘሎ
ከኣ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ንዝምልከቶም
ስድራ-ስዉኣት ክወሃብ መደብ ኣሎ።
እዚ ባህሊ’ዚ፡ ሓደ ካብ’ቲ ዘዅርዕ
መለለዪ ናይ’ዚ ሕብረተ-ሰብ ኮይኑ
ኣሎ ክበሃል ይከኣል።
*
ኣገልግሎት
መጐዓዝያን
መራኸቢታትን ከምኡ’ውን ዝርጋሐ
ኤለክትሪክ. . .?
እቲ ዝዓበየ መስመር መጐዓዝያ
ጎልጅ - ኦምሓጀር እዩ። ብዘይካ’ዚ፡
ካብ’ዚ ቦታ ተበጊሶም ንምብራቕ ናብ
ቃጨሮን ኣይተረፍን ዝወስዱ መገብቲ
መስመራት መጐዓዝያ ኣለዉ። እዚ
ከባቢ ኣገዳሲ ናይ ንግዲ ቦታ ስለዝዀነ፡
ቀጻሊ ብዘይ ምቁራጽ ጽዑቕ

ምንቅስቓስ ተሽከርከቲ ዝረኣየሉ እዩ።
እቲ ምንቅስቓሳት ናይ ርሑቕን
ቀረባን ኰይኑ፡ ካብን ናብን ጻዕቂ ነጋዶ
ኣሎ። ኣብ ሰሙን ሰለስተ ግዜ ካብ
ከተማ ተሰነይ ተመላልስ መጐዓዝያ
ሓራት እውን ኣላ። እዛ መጐዓዝያ
ንነበርቲ ካብን ናብን ኣብ ምምልላስ
ልዑል ኣበርክቶ ኣለዋ።
ኣገልግሎት መራኸቢታት ምስ
እንምልከት ከኣ፡ እዛ ሓውሲ ከተማ
ብሰለስተ መስመር ቴለፎን (ናይ
ውሽጢ ሃገር መስመር፡ ናይ ሱዳንን
ኢትዮጵያን) ትራኸብ።
ኤለክትሪክ
ኣብ’ዚ
ቦታ
ኣይተኣታተወን ዘሎ። ፕሮጀክት
ሕርሻ ከታይ ምሉእ ብምሉእ ስራሑ
እንተጀሚሩ፡ እዛ ሓውሲ ከተማ ክኣትዋ
ተስፋ ንገብር። ኣብ ዝመጽእ ቀረባ
እውን፡ ሽግር ኣገልግሎት ኤለክትሪክ
ነባሪ ፍታሕ ክረክብ ተስፋ ንገብር።
* ቀረብ ማይን ኣገልግሎት
ትምህርትን ኣብ ከመይ ኩነታት
ይርከብ. . .?
እዛ ሓውሲ ከተማ፡ ሩባ ተከዘ ተቐኒቱዋ
ስለዝርከብ፡ እኹል ትሕተ-ባይታዊ
ማይ እዩ ተኸዚኑ ዘሎ። እንተዀነ፡ እቲ
ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ትሕተ-ቅርጺ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተሰርሐ፡ ነዊሕ
እዋን ዘገልገለ ብምዃኑ፡ ኣብ ዘሰክፍ
ኵነታት እዩ ዝርከብ።
እታ ኣብ ኣገልግሎት ዘላ ሓንቲ
ጀኔረተር እውን ንነዊሕ እዋን
ብምግልጋላ፡ ንምቕያራ ተሓቲቱ ነባሪ ፍታሕ ክረክብ ጻዕርታት ይግበር
ኣሎ። ብፍላይ ሙቐት ኣብ ዝብርኸሉ
ግዝያት፡ ቀረብ ኣገልግሎት ማይ
ምሒር ኣጸጋሚ እዩ ዝኸውን ዘሎ።
ስለ’ዚ፡ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ሓድሽ
መሳርሒታትን
ማሽነሪታትን
ንምትእትታው፡ ዝምልከቶ ኣካል
ቅልጡፍ ስጒምቲ ክወስድ ንሓትት።
ንትምህርቲ ኣብ ዝምልከት ድማ፡
ኣብ’ዚ ንኡስ ዞባ ብርግጽ ኵሉ ዓይነት
ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣሎ። እንተዀነ፡
ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዎ ህዝቢ እዚ
ከባቢ፡ ዕለታዊ ንጥፈታቱ ምስ ንግዲ፡
ሕርሻን መጓሰን ዝተኣሳሰረ ስለዝዀነ፡
ነቶም ተማሃሮ እውን ዝንባለኦም ካብ
ትምህርቲ ወጻኢ ናብ ካልእ ንጥፈታት
ክዛዝዉዎም ይረአዩ።
ብሰንኪ ተደጋጋሚ ብኩራት፡
ትምህርቲ ከቋርጹን ኣብ ሓደ ክፍሊ
ክደጋግሙን ይግደዱ። ኣብ ወለዲ
ናይ ምርጫ ጸገም ኣሎ።
* ሓፈሻዊ ኵነታት ጥሪት ናይ’ዚ
ቦታ?
ኣብ’ዚ ከባቢ፡ ብብዝሒ ኣሃዝ ኣብ
ቅድሚት ዝስርዓ ጥሪት ጠለ-በጊዕ
እየን። ከብቲ እውን ብመጠኑ ሃብቲ
ናይ’ዚ ከባቢ እየን። ዝሓለፈ ዓመት
ኵነታት ቀረብ መግቢ ጥሪት ኣብ
ጽቡቕ ደረጃ ነይሩ።
እንተዀነ፡ ብሰንኪ ዘይምጥንቃቕን
ሸለልትነትን ተደጋጋሚ ባርዕ ሓዊ ኣብ
መገሃጫታት - ክሳብ’ዚ ቀረባ እዋን
ከጋጥም ጸኒሑ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ጓሶት
ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ መልእኽተይ
አመሓላልፍ።
ጥዕና ጥሪት ንምውሓስ ከኣ፡
ዝተፈላለየ ክታበት ብመንገዲ ሚኒስትሪ
ሕርሻን ኮርፖረሽን ዘራእትን ጥሪትን
ኤርትራ ኣብ ነንበይኑ እዋን ተዋሂቡ።
ስለ’ዚ፡ ኣብ ኵነታት ጥዕና ዘሰክፍ
ተርእዮ የለን።

ሓዳስ
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. . . ተወሳኺ
መምዘኒ ብቕዓት ውድድራት
ትሕቲ ዕድመ (U-18) 2020
ተኻዪዱ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ ንምምዕባል ዓቕሚ ደቀንስትዮ
ዘካይዶ ዘሎ መደባት ንምሕያል ተሳትፎ
ደቀንስትዮ ዝሕግዝ ስልጠና (Women
Empowering Course) ይህብ ምህላዉ
ህዝባዊ ርክባት ኮምሽን ባህልን ስፖርትን
ኤርትራ ገሊጹ።
ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ካብ ኩለን ዞባታት
ንዝተወከላ 15 ደቀንስትዮ ዝሳተፋኦ ዘለዋ
ስልጠና፡ ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን
ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣቶ ተወልደ
ዮውሃንስ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ እቲ ናይ
ስልጠና መደብ ኣብ ዓውዲ ቅድድም
ብሽክለታ ናይ ዝነጥፋ ደቀንስትዮ ዓቕሚ
ንምሕያልን ዞባታት ምዕሩይ ተሳታፍነት
ንክህልወን ንምሕጋዝን ዓሊሙ ይካየድ

ፈደረሽን ኣትለቲክስ ዞባ ማእከል
ብመሰረት ዓመታዊ ካላንደር ንዞባ

ማእከል ወኪሎም ኣብ ሃገራዊ ውድድር
ትሕቲ ዕድመ ዝሳተፉ ኣትለታት
ንምፍላይ ብዕለት 17-18 መጋቢት
2020 ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ናይ
መምዘኒ ብቕዓት ውድድራት ኣትለቲክስ
ምክያዱ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን

ዓቕሚ ስፖርት ደቀንስትዮ ኣብ ስፖርት
ዘዕቢ ስልጠና ይወሃብ
ምህላዉ ብምግላጽ ሰልጠንቲ ብተገዳስነት
ክከታተላኦ ተላብዩ።
እዚ ካብ ትማሊ ዝጀመረን ክሳብ
ጽባሕ ዝቕጽልን ስልጠና፡ ብውሽጣዊ
ዓቕሚ’ቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ዝወሃብ
ዘሎ ኮይኑ፡ መባእታዊ መደብ ስልጠና
ምርምር፡ ንኣገባባት ምሕደራ ዕድላትን
ብድሆታትን ደቀንስትዮ ኣብቲ ዓውዲ
ስፖርት፡ ንምዕዛዝ ምልውዋጥ ርክባትን
ሜላታት ምእካብ ሓበሬታታትን ካልእን
ኣብ ዘተኮሩ ኣርእስትታት እዩ ዝወሃብ
ዘሎ።

ገዳይም ጋንታታት ተሳዒረን
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝቐጸለ
ግጥማት ሻምፕዮን ጋንታታት ኵዕሶ
እግሪ ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል፡
ስሙያት ጋንታታት ነጥቢ ከሲረን።
ደንደን ብኩባንያ ሰምበል ዝገጠማ
ስዕረት ድማ ኣርእስቲ ናይቲ ዕለት
ነበረ። ደንደን ሸውዓተ ነጥቢ ሒዛ
እያ ምስታ 10 ነጥቢ ዝሓዘት ኩባንያ
ሰንበል ገጢማ። ፈለማ ኩባንያ ሰምበል
ተጻወታያ ዳኒኤል ንጉሰ ሸቶ ናይ
ምዃን ልዑል ተኽእሎ ዘለዋ ፈተነ
ብምክያዱ ንመስመር ምክልኻል
መጋጥምቱ ኣርዓደ። ሰንበል ድሕሪ

ተደጋጋሚ ፈተነታት ኣብ መበል
31 ደቒቕ ሰለጣ - ብመገዲ ብርሃነ
መሓሪ። በዚ ድማ ሰምበል ብናይ 1ብ0
መሪሕነት ናብ ዕረፍቲ ኣምርሐ።
ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ደንደን ብተደጋጋሚ
ፈተነታትት ኣካይዳ እኳ እንተነበረት፡
ተኸላኸልትን ሓላዊ ልዳትን ሰምበል
ግና ዝስገሩ ኣይነበሩን። ኣጥቃዓይ
ደንደን ቢንያም ግርማይ ዝፈተና
ድማ ተጠቃሲት ነበረት። በዚ ድማ
ጸወታ ብዓወት ኩባንያ ሰምበል 1ብ0
ተፈጺሙ።
ኣቐዲመን ግጥመን ዘካየዳ ኣዱሊስን

ገዛባንዳን እየን ነይረን። ገዛባንዳ ጸወታ
ኣብ ሓሙሻይ ደቒቕ ቢላል መሓመድ
ጣህር ብዘመዝገባ ሸቶ 1ብ0 ናብ
ዕረፍቲ መሪሓ ወጺኣ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣዱሊስ ሓያል
ቅልስ ኣካየደት። ሄኖክ ሚኪኤል ኣብ
መበል 73 ከምኡ ድማ 75 ደቓይቕ
ብዘመዝገበን ክልተ ሸቶታት ንጋንታኡ
2ብ1 መሪሕነት ከትሕዛ ከኣለ። ኣብ
መበል 90 ደቒቕ ድማ ሳሚኤል ሃይሉ
ንኣዱሊስ ሳልሰይቲ ሸቶ ብምብርካቱ፡
ኣዱሊስ 3ብ1 ስዒራ ወጺኣ።
ኣብ’ቲ ዕለት ዝተሰርዐ ሳልሳይ
ጸወታ ኣብ መንጎ ሰገን ኮንስትራክሽንን
ፓራዲዞን ነበረ። ሰገን ኣብ መበል 20
ደቒቕ ካብ ነጋ መሓሪ ብዝረኸበታ
ሸቶ 1ብ0 መሪሕነት ሓዘት።
ፖራዲዞ ተጻዋታያ ኤስሮም ሙሴ
ሓደገኛ ጸወታ ብምጽዋቱ ብቐይሕ
ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ።
ጸወታ ድማ ብዓወት ሰገን 1ብ0
ተዛዘመ።
ነፍስ ወከፍ ጋንታ ሓሓሙሽተ
ግጥማት ኣብ ዘሰላሰለትሉ ናይ
ሎሚ ዓመት ውድድር ሻምፕዮን፡
ቀይሕ ባሕሪን ሰምበልን ማዕረ 13

ነጥቢ ሒዘን ይርከባ። ቀይሕ ባሕሪ
ብኽልተ ጸብለልታ ሸቶ በሊጻ ድማ
ቀዳመይቲ ትርከብ። ኣዱሊስ ትሸዓተ
ነጥቢ ሳልሰይቲ፡ ተመሳሳሊ ነጥቢ ዘለዋ
ሰገን ኮንስትራክሽን ከኣ ራብዐይቲ፡
ደንደን ብሽውዓተ ነጥቢ ሓሙሸይቲ፡
ኣልታሕሪር
ብሽዱሽተ
ነጥቢ
ሻዱሸይቲ፡ ዕዳጋ ሓሙስ ብሽዱሽተ
ነጥቢ ሻውዐይቲ፡ ፖራዲዞ ብሓሙሽተ
ነጥቢ ሻሙነይቲ፡ ኣስመራ ቢራ ከኣ
ብኽልተ ነጥቢ ታሽዐይቲ ከምኡ ድማ
ገዛባንዳ ብዘይ ነጥቢ ዓስረይቲ ተሰሪዓ
ኣላ።
ግጥማት ሻምፕዮና ጽባሕ ሰንበት
ክቕጽል እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ምስ
ፖራዲዞ ካብ ሰዓት 2፡00 ድሕሪ ቐትሪ
ኣትሒዘን ኣብ ሜዳ ክረኣያ እየን።
ኣዱሊስ ድማ ምስ ኣልታሕሪር ካብ
ሰዓት 4፡00 ጀሚራ ግጥም ክህልዋ
እዩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ብምኽንያት 8
መጋቢት ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ ውድድር
ኵዕሶ እግሪ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ፡
ገጀረት ንሰምበል 2ብ0፡ ኢንሹራንስ
ንበሪኽ 13ብ0፡ ደንደን ንጎዳይፍ
12ብ0 ብዝኾነ ውጽኢት ስዒረነአን።

ኣትለቲክስ ዞባ ማእከል ሓቢሩ።

ንያትን ሰምበልን መሪሕነቶም
ይዕቅቡ ዶ ይኾኑ?
ዓመታዊ ብፈደረሽን ቅድድም
ብሽግለታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ዝካየድ
ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል፡ ጽባሕ ሰንበት
ኣብ ጎደና ኣፍዓበት ከባቢ እንዳማርያም
ክቕጽል እዩ። በዚ መሰረት ተቐዳደምቲ
1ይ ዲቪዥን 110 ኪሜ፡ ደቂኣንስትዮን
2ይ ዲቪዥንን ነፍሲ ወከፎም 80 ኪሜ
ከምኡ’ውን ተቐዳደምቲ 3ይ ዲቪዥን
70 ኪሜ ከካይዱ መደብ ተታሒዙሎም
ኣሎ። ኣብ ውድድር ቀዳማይ ዲቪዥን፡
ብሓፈሻ ብውህሉል ግዜ ዝመርሑ
ዘለዉ ተቐዳደምቲ ንያት ርእሶም
ካብ ኤሪተል ብ5ሰ፡09ደ፡32ካ ፊሊጶስ
ክብርኣብ ካብ ሰምበል ብሽዱሽተ
ካልኢት ድሒሩ ከምኡ ድማ ፊልሞን
ነጋሲ ካብ ኣስቤኮ ብትሸዓተ ካልኢት
ፍልልይ ቀዳሞት ሰለስተ ተሰሪዖም
ኣለዉ። ብጋንታ ሰምበል ብ15፡29፡21
ብዝኾነ ግዜ ክትመርሕ ከላ፡ ኣስቤኮ ከኣ
ብኽልተ ካልኢት ተፈንቲታ ትስዕባ።
ኤሪተል ብናይ ኣርባዕተ ካልኢት ጋግ
ሳልሰይቲ ተርታ ሒዛ ዘላ እያ። እዚ
መሪሕነት ጽባሕ ሰንበት ይቕጽል ዶ
ይኸውን?
ብዘይካ’ዚ፡ ካብ ደቂ ኣንስትዮ
ብውህሉል ግዜ ትመርሕ ዘላ ደሴት
ኪዳነ ካብ ጋላነፍሒ ብ4፡10፡47 እያ።
ሚለና ያፌት ካብ ሰራይር ሳዋ ብ11
ካልኢት ድሒራ ከምኡ ድማ ብስራት
ገ/መስቀል ካብ ጋላነፍሒ ብ12
ካልኢት ተፈንቲታ ይስዕባኣ። ብጋንታ
ድማ ጋላ ነፍሒ ብ12፡33፡15 ብዝኾነ
ግዜ መሪሕነት ክትሕዝ እንከላ፡ ዓራግ
ብተመሳሳሊ ግዜ ሰራይር ሳዋ ከኣ
ብ10 ካልኢት ተቐዲማ ትስዕባ። ካብ
ተቐዳደምቲ ካልኣይ ዲቪዥን ኣባል
ክለብ ኣስቤኮ ዳንኤል ይሕደጎ ብ22
ነጥቢ ይመርሕ። ወዲ ጋንታኡ ሄኖስ
ተኽለ ድማ ብ17 ነጥቢ ይስዕቦ። ዩኤል
ሃብተኣብ ካብ ኤሪተል ብ13 ነጥቢ
ሳልሳይ ተሰሪዑ ዘሎ ተቐዳዳማይ እዩ።
ካብ ተቐዳደምቲ ሳልሳይ ዲቪዥን
ብውህሉል ነጥቢ ዝመርሑ ዘለዉ ኣሮን
ሃብተማርያም ካብ ጋንታ ጽንዓት ብ16
ነጥቢ፡ ሜሮን ግርማይ ካብ ኣኽርያ ብ15
ነጥቢ ከምኡ ድማ ሳሙኤል ዳዊት ካብ
ጎዳይፍ ብ11 ነጥቢ ይስዕብዎ።

ምንዋሕ ምቁራጽ ግጥማት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝን . . .!?
ብለበዳ ቫይረስ ኮቪድ 19 ዝተጠቕዓ
ሃገራትን ግዝኣታትን፡ ገለ፡ ንጥፈታተን
ከደስክላኦ እንከለዋ ሓደ ሓደ ድማ ምሉእ
ብምሉእ ደው ኣቢለናኦ ምህላወን ይፍለጥ።
ኣብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ልዑል ኣታዊን
ብብዝሒ ሰዓብቱ ከኣ ኣብ ቀዳማይ ዝስራዕ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ ፈለማ
ክሳብ 3 ሚያዝያ፡ ኣካየድቱ ድሒሮም
ብዘካየድዎ ኣኼባ ከኣ ክሳብ 30 ሚያዝያ
ከምዝቋረጽ ተረጋጊጹ ኣሎ። ሕጂ እውን
እዚ ግጥም’ዚ መዓስ ብንጹር ከምዝጅመር፡
ፊፋ፡ ዩዌፋ፡ ወነንቲ ክለባት፡ ማሕበር ኵዕሶ
እግሪ ዓዲ እንግሊዝ . . . ኮታ ዝኾነ
ሰብ ዝፈልጥ የለን። መደባት ይሕንጸጽ፡
ብቪድዮ ዝተሰነየ ኣኼባታት ይካየድ . . .
ውሳነ ግና የለን!

ተኽእሎታት
ተንታኒ ስፖርት ሳይሞን ስቶን፡ ኣብዚ
ክረምቲ’ዚ ክካየዱ ዝተወጠኑ ሓያለ
ኣህጉራዊ ጸወታታት ከም ዩሮ 2020፡

ኮፓ ኣመሪካን ካልእን ናብ ዝመጽእ
ክረምቲ ብምስግጋሮም፡ ክለባት ፊናንሳዊ
ጽልዋአን ኣብ ቦታኡ እንከሎ፡ ህድእ ኢለን
ውድድረን ከካይዳ ከምዝኽእላ ይግምት።
ይኹን እምበር ፊፋን ዩዌፋን፡ ናይ ሊግ
ንጥፈታት ሃገራት ኤውሮጳ 30 ሰነ ክፍጸም
ብምውሳኑ ሃዲአን ንጥፈታተን ከካይዳ
ከምዘይክእላ ድማ ይትንትን።

ንምንታይ 30 ሰነ?
ዘይ ከም ተጻዋታይ ዊልያን ናይ ቸልሲ
(ኣብዚ ክረምቲ’ዚ ውዕሉ ዘብቅዕ ግን ከኣ
ክሳብ እዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ዝፍጸም
ብወለንታኡ ምስ ቸልሲ ክጻወት ቃል
ብምእታዉ)፡ ሓያለ ኣብዚ ክረምቲ’ዚ
ውዕሎም ዘብቅዕ ተጻወትቲ፡ ባሕቲ ሓምለ
ምስ ክለባቶም ብጉዳይ ውዕል ክዋጠጡ
ብምዃኖም። ብተወሳኺ፡ ገለ ገለ መወልቲ
ክለባት እውን ብተመሳሳሊ ብጉዳይ ውዕል
ምስ ክለባት ኣብ ጣውላ ዝዛተዩሉ እዋን
ብምዃኑ።

እቲ ካልእ ስግኣት . . .
ኣብያተ ትምህርቲ ኮነ ምትእኽኻብ
ኣብ ዝተኸልከለሉ እዋን፡ ጸወታታት
ምክያድ “በየናይ መገዲ” ዝብል ድማ እቲ
ካልእ ስግኣት እዩ። ከም ሪዮ ፈርዲናንድ
ዝኣመሰሉ ገዳይም ተጻወትቲ፡ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ሰለስተ
ዕጹው ስታድዩም ክካየድ ይኽእል እዩ።
ኩሎም ተጻወትቲ፡ ኣባላት ከምኡ ድማ
ናብቲ ውድድር ኣዝዮም ቅርበት ዘለዎም
ሰባት መርመራ ብምክያድ ንጥፈታቶም
ኣብ ዕጹው ስታድዩም ምስ ዘካይዱ፡ እዚ
ውድድር 30 ሰነ ክዛዘም ከምዝኽእል
ይግምቱ። እንተኾነ፡ ገለ ዕሉላት ደገፍቲ፡
ነዚ መምርሒ ናይ ዘይ ምትእኽኻብ
ብምጥሓስ ኣብ ጥቓ እቲ ዕጹው
ስታድዩም እንተደኣ ክጽምብሉ ፈቲኖም
ከ? ደገፍቲ ፒኤስጂ ዘካየድዎ ጽምብል
ብምጥቃስ ከም ሳይሞን ስቶንስ ዝኣመሰሉ

ተንተንቲ ከኣ ይምጕቱ። ብተወሳኺ፡ ጉዳይ
ናይቶም ብቫይረስ ኮቪድ 19 ዝተጠቕዑ
ከም ኣርቴታን ካልኦት ተጻወትቲን ከ?
ብምባል ንዘይምቕጻል እዚ ውድድር ነጥቢ
ብምጥቃስ ይትንትኑ።
ዝኾነ ኮይኑ፡ ውድድር ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ዝጅመረሉ ዕለት ንጹር ካብ ዘይኮነ፡
ኣብ ድርኩኺት ሻምፕዮንነት እትርከብ

ሊቨርፑል ዋንጫ ናይ ምልዓላ ተኽእሎ
. . .? እተን ኣርባዕተ ኣብ ውድድር
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከምኡ ድማ
ተሳተፍቲ ዩሮፕያን ሊግከ መነ መን እየን?
ናብ ታሕተዋይ ዝወርዳን ዝድይባን ክለባት
ከ ብዓል መን ይኾና? . . . ወዘተ ዝብል
ጠልጠል ዝበለ ሕቶታት ምላሽ ክረክብ፡
ሳምንቲ ክሓትት ምዃኑ ኣየማትእን።

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.173

ኤርትራ
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ምልክታ
ብስም ተወልደ ተፋጽዮን ግብረቱ ዝተመዝገበ ብቁ.ፍ.ዋኒን ASL00031695 ዝኾነ ኣብ
ዞባ ማእከል ን/ዞባ ገጀረት ጎደና ሳዋ ቁ.ገዛ 8ዝርከብ ናይ ቤት መግብን መስተን ትካለይ
ንወ/ሮ ሳባ ወልዳይ ሰለሙን ካብ ዕለት 1/1/2020 ክሳብ ዕለት 31/12/2020 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 ነፍልጥ።
ተወልደ ተስፋጽዮን ግብረቱ
ሕጋዊ ወኪል ቦኽረጼን ተወልደ ሃብተስላሰ

ምላኽ

-ናጽነት ደስበለ -ሓበን ገብረኣ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማእከል
ቤንሁር ሃብቶም ጸጋይ ምባል ተሪ፡ፉ፡ ፊሊጶስ
ሃብቶም ጸጋይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/3/20 ኣብ ቤ/ፍ 8ይ
መጋባእያ ቁ.52 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቲራቮሎ
ከሳሲ ሌ/ኮ የማነ መብራህቱ ኣውዓሎም ተኸሳሲት
ወ/ሮ ኣልማዝ ቶማስ ካርዴሎ ናይ ሓዳር ክሲ
ቀሪቡልኪ ስለዘሎ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን20/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪብኪ
ጉዳይኪ ኣብዘየለኹሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣቶ በረኸት በይን ሃይለ ወ/ሮ ፍረወይኒ የውሃንስ
ሰቛር፡ ወድና ኡራኤል በረኸት በይን ስለዝተሰወአ፡
ንሕና ወለዱ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ የውሃንስ ተኪኤ መስመር ወድና ኣቶ ሴም
የውሃንስ ተኪኤ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ ኣዲኡ ወ/ሮ
ኣስመረት ማቲዎስ ገብረስላሴ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/4/20
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገጀረት
ከሳሲት ወ/ሮ ኣዜብ የውሃንስ ወልደስላሴ ብወኪለን
ኣቶ ጐይትኦም ዘርኣይ ስብሃቱ ኣቢለን ተኸሳሲ
በዓል-ቤተይ ኣቶ ኣካለ በርሀ ጎንጨ ናይ ሓዳር
ጉዳይ ኮይኑ ናብ ዘመድ ሽማግለ ተመሪሑ መዕለቢ
ክረክብ ተኸሳሲ ኣድራሻኡ ብንጹር ስለዘይፈልጦ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣
ን14/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪብካ
ጉዳይ ኣብ ዘየለዃሉ ውሳነ ከምዝወሃብ ነፍልጥ።
ወ/ሮ የርዳኖስ ገብረመድህን፡ ኣደና ኣብነት ኣለም
መስፍን ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 2ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን14/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣበባ ገብረሚካኤል ኣርኣያ፡ ሓውና
ሳምሶም ተወልደ ገብረገርግስ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ

2ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓራጅ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጎዳይፍ
ከሳሲት ወ/ሮ ማክዳ ከሰተ ተኸሳሲ ኣቶ ዘሚኪኤል
ገብረመድህን ናይ ሓዳር ክሲ ስለዘለካ፡ ብኣድራሻኡ
ክርከብ ስለዘይተኻእለ ባዕሉ ወይ ሕጋዊ ወኪል
ን22/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ሃንሱ ገብረኣምላኽ ገብረክርስቶስ፡ ወደይ
ሙሴ ተወልደ ገብረማርያም ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ጥራይ
ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን17/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ኣማረሽ ጎንጨ በራኺ ብወኪል ኣቶ ዳዊት
ኣርኣያ ኣቢለን ንሓፍትና ወ/ሮ ገብርኤላ ጎንጨ
በራኺ ኣነ ምስ 2ኣሕዋተይ ወረስታ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/4/20
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ወ/ሮ ጽገ ርእሶም ተስፋጼን፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ገብረሂወት ባህልቢ እልፋ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን17/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሰምበል

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ኣቶ ሰሚር መሓመድ ዓብዱ ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ
ሳልሕ መሓመድ ዝነበረ ናይ ገዛ ክርክር ኣብ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል
ሸሪዓ ብቁ/መዝ 11/18 ብዕለት 17/2/2019 ዓ/ም ብዝሃቦ ትእዛዝ
መሰረት እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ 1 ገዛ ብስም መሓመድ
ዓብዱ እስማዒል ዝተመዝገበ ዘይንቃሳቐስ ንብረት ብሓራጅ ተሸይጡ
ብጽሒቶም ክወስዱ ኣዚዙ። በዚ ትእዛዝ መሰረት፣
-እቲ ገዛ ኣብ ማይጭሆት ዞባ 02 ምም 06 ጎደና ማይጭሆት ዝርከብ
ኮይኑ 3 ቀንዲ ክፍልታት 3 ተሓጋጋዝን ዝርከቦ ብምስክር ወረቀት
113013 መወከሲ ቁ.116594 ዝተመዝገበ ብሓራጅ ንምሻጥ ብኪኢላ
ንመበገሲ ሓራጅ ናቕፋ 74,418,41(ሰብዓን ኣርባዕተን ሽሕን ኣርባዕተ
ሚኢትን ዓሰርተ ሸሞንተ ናቕፋ 41%)ተገሚቱ።
ስለዚ ኣብቲ ንዕለት 16/4/2020 ሰዓት 3፡00-4፡00 ድ/ቀ ዝግበር
ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ¼ ናይቲ ዝተዋህበ ግምት ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ ብስሙ ዝተመዝገበ ናይ ባንክ ቡክ ወይ ድማ ብስም ፈጻም
ፍርዲ ሲፒኦ (CPO)ኣስሪሑ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።ተወዳደርቲ
ቅድሚ ዕለት ጨረታ 5ናይ ስራሕ መዓልታት ዘሎ ክበጽሖ ዝደሊ
መጠን ገንዘብ ብቁጽርን ብኣሃዝን ኣብ ፖስታ ዓሽጉ ኣብ ላ/ቤ/ፍርዲ
ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ/62 ዘሎ ሳንዱቕ ጨረታ የእቱ።ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ
ቁ/64 ቀሪቡ ይወከሲ።
ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መኣገዲ እንተዘይምጺኡ
ሓራጅ ኣየቋርጽን።
ዕለት ሓራጅ፡16/04/2020
ሰዓት ሓራጅ፡ 3፡00-4፡00ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፡ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ቁ/27

ኣቶ ተወልደ ነጋሲ ሞሳ፡ ጓለይ ብርሃኑ ተወልደ ነጋሲ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/4/20 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጻዕዳ ክርስትያን
ወ/ሮ ሰለማዊት ጐይትኦም ሃይሉ፡ በዓል-ቤተይ ሓጎስ ኣለም
ኪዳነ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
4ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፈርዲ እምበይቶ
ኣቶ ተስፋኣለም ኢሰያስ፡ ኣደና ሚለን እያሱ መንግስታብ
ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 1ሓፍተይ ወረስቲ ምዃና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽእ ዘሎ ጨረታ

ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፡ ኣብ መዓስከር ሓ/ኣየር ኣስመራን ሆስፒታል ሓ/ኣየርን (ኢናኤል ነበር) ንዘለዉ ኣባላቱ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ዕእይነታት
መግቢ ከም ዕሹግ መግብታት፡ ጽሩይ መዓር (ፍርያት ውሽጢ ዓዲ)፡ ዓሳ፡ ዝተጻረየ ፈሳሲ ጸባ፡ ተቓሚሚ ተጣሒኑ ዝቐርብ በረበረ፡ ዝስተ
ጽሩይ ማይ (ዕሹግ)፡ ኣእካል (ጣፍ መሸላ) ካብ ዕለት 01/01/2020 ክሳብ ዕለት 31/12/20 ዝጸንሕ ውዕል ዕድጊ ንምእታው ሕጋውያን ነጋዶ
ይዕድም።
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም ቅጥዒ
1.
ሕጋዊ ፍቓድ ንግዲ ዘሎዎ ኮይኑ ናይቲ ጨረታ ዝግበረሉ ዘሎ ዓመት ዝተሓደሰን ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ግብሪ ዝኸፈለን
ክኸውን ኣሎዎ። መቦቆላዊ ሰነዳትን ቅዳሕን ምስ ኣቕረበ ቅዳሕ ምስ መቦቆላዊ ሰነዳት ተመሳኺሩ መቦቆላዊ ሰነዳት ንተጫራታይ ይምለስ
ቅዳሕ ከኣ ምስ ኣጫራቲ ትካል ይተርፍ።
2.
ተጫራታይ ወኪል እንተኾይኑ፡ በዓል ቤት፡ በዓልቲ ቤት፡ ውሉድ፡ ወይ አውላዲ ተዘይኮይኑ ካብኡ ወጻኢ ኣይፍቀድን።
3.
ግቡእ ቅጥዕታት ንዘማልእ ተጫራታይ ዘይምለስ 50.00 ናቕፋ ከፊሉ ሰነድ ጨረታ ካብ ጨንፈር ዕድጊ ይወስድ።
4.
መኽበሪ ጨረታ ዝተረጋገጸ ቸክ ወይ CPO 50.000.00 ናቕፋ የትሕዝ።
5.
ተጫራታይ ንዘቕርቦ ዋጋ ኣብ ፓስታ ብምዕሻግ ናብ ኮሚተ ጨረታ ሓ/ኣየር የቕርብ።
6.
ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ነዚ ጨረታዚ ምሉእ ብምሉእ ይኹን ብከፈል ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ
እዩ።
7.
እዚ ጨረታዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ን10 መዓልታት ክፋት ኮይኑ ይጸንሕ። ንጽባሐቱ ኣብ ናይ ስራሕ
መዓልቲ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ተጫረትቲ ኣብ ዝቐረብሉ ኣብ ሓ/ኣየር ኣስመራ ጨንፈር ዕድጊ ይኽፈት።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብቴለፎን 181464/183364 EX-3091 ተወከሱ።

NOTICE
Notice is hereby given to the public that “Winta” Private Limited
Company has been formed among the following members.
1) Members
Name
Nationality
Shares No.
Address

1. Mrs. Wasla Araia Kidane
Eritrean 		
50
Asmara
2. Mrs. Dasey Mengstu Imam		
Eritrean		
50
Asmara
2) The address of the company

The head office of the Company shall be in Asmara and other
branch offices may open with in Eritrea and other countries.
3) Purpose of the company

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4)

Bar service.
Restaurant & Fast food.
Travel agent and Tour Services.
Building Construction.
Import and Export activities in related items.
Retail and whole sales.

Capital

1. The Company has a share capital Nakfa 500,000.00 (Five hundred
thousand) divided in to 100 (one hundred) shares the par value
of each share is 5,000 (five thousands) Nakfa.
2. The share are fully registered and paid up in cash and in kind.
5) Mrs. Dasey Mengstu Imam is appointed general manager of
the company.
6) The company is established for unlimited period of time.

“Winta” Private Limited Company
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VACANCY ANNOUNCEMENT

LIBYAOIL ERITREA is inviting applicants for the following vacant positions.
1. POSITION: Safety, Health and Environment Coordinator (01)
PLACE OF WORK: Asmara

The principal accountabilities include, but are not limited to the following
• To develop and implement Health, Safety and environment best practice, support functions for ensuring the company complies with current health
and safety legislation, approved codes of practice and guidance in relation with the employment and service provision.
• Support functions to develop and implement the Business Continuity planning process, to ensure that disruption to the company’s critical functions
is minimized.
• Lead the organization through an effective culture change to achieve SHE excellence, build shared vision, motivate, coach and develop staff, and
achieve results through team members.
• Ensure the company’s Health, Safety and Environment Policy is implemented consistently across the organization.
• To identify and meet employee training needs in relation to health, safety and environment.
• To develop and deliver training sessions for managers, frontline employees and if possible key contractors.
• To consult employees on Health and Safety issues and to support to develop the role of the Company’s Health and Safety Committee (CSST),
including arranging with HR, and attending meetings
• To work with managers and staff to ensure risk assessments are prepared and reviewed as necessary.
• Assist line managers in implementing SHE MS and procedures to meet specific requirements, such as accident reporting in a consistent and
effective manner.
• Carry out audits and support to assess the effectiveness of SHE MS and procedures, identify and implement improvements and carry out SHE
Audit ( walk around).
• Access professional support and guidance from other relevant organizations and external sources as necessary and to develop networks for
sharing information.
• Contribute to investigation of incidents, analysis of trends, facilitate Reviews at appropriate level and be responsible for effective cascade of
lessons learnt from incidents.
• Organize defensive driving training and ensure that frequent drivers are trained
Education & Experience
BA Degree in Chemical Engineering
or related field with a Minimum 5
years of experience in Safety Health &
Environment.

Skill and competency
Built shared vision-skill,
Motivate, coach & develop-skill,
Deliver results through othersskill,
Excellent networking-skill and
Good communication skill.

Others
Confident and
Willy to learn and
develop.

2. POSITION: IT support Officer (01)
PLACE OF WORK: Asmara

The principal accountabilities include, but are not limited to the following
• To maintain reliable and adequate band width for wide area and local area network to facilitate and enable remote transaction processing.
• Manage relation ship with local suppliers for IT requirements.
• Prepare users guide lines and conduct training needs when system migration is made.
• To deliver quality, customer focused and cost effective IT services.
• Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners.
• Monitoring and maintaining computer systems and networks.
• Assisting staff or clients through a series of actions, either face to face; email or over the telephone to help set up systems or resolve issues.
• Providing technical support across the company and setting up accounts for new users and new employees.
• Testing new technology, repairing and replacing equipment as necessary.
• Analyze, plan, design and implement network, telecommunications and other infrastructure system projects in accordance with business
requirements.
• Manage, administer & monitors infrastructure systems.
• Monitoring and maintaining the technical aspect of the ACPACC and HRA systems.

Education & Experience
BA Degree in Computer Science/
Engineering or related field with a Minimum
of 5 years of experience in the field.

Skill and competency
Ability to investigate issues and
requirements, identify and priorities
appropriate solutions, ability to work in
a flexible hour when required, ability
to maintain detailed and accurate
records and demonstrate interest in
technological advancement within
the firm.

Others
Confident and
Willy to learn and
develop.

3. POSITION: Aviation Shift Supervisor (01)
PLACE OF WORK: Asmara

The principal accountabilities include, but are not limited to the following
• Supervises fueling of Aircraft.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Drives fueling vehicles and supervises/performs loading/unloading of fullers/bridgers.
Performs/supervises quality control and safety checks and maintain up to date records.
Maintains housekeeping cleanliness of all aviation equipment, site and airfield premises.
Remains up to date and informed on matters of aircraft fueling, safety and equipment
maintenance.
Carrying out , organizing and supervising all fueling operations at the airfield.
Ensuring that all Aviation Quality Control and Safety Checks are carried out and that such records are properly kept.
Maintaining professional and cordial relationship with aircraft and Ground Crews at the Airfield.
Confirm that the product quality is compatible for aircraft use through safety & quality checks as per the Tamoil / JIG (Joint Inspection Group) procedure depending
which one is stringent before receiving of the Aviation Fuel into the storage tanks and into the plane service.

Ensuring the integrity of the airfield facility by organizing and supervising of the housekeeping of the assets; storage tanks, pumps,
refuellers, etc.
Assist the Superintendent on the Preparation and controlling revenue expenditure budget.
Carrying out or/and Supervision of bridgers safe product discharging and refuellers loading.
Ensure if the bridger has an updated calibration charts before discharging.
Organize and follow up the house keeping of the airport depot as required.
Participates in the depot’s Safety Meetings, Periodical Fire Drills and assists the depot supervisor in their Reporting.
Reports and encourages the depot staffs under his supervision to report all Incidents and Near Misses and in coordination with the depot
supervisor passes the same to the head office as per the company procedure.

Education & Experience

Skill and competency

Others

A Technical School graduate with
5 years of experience in aviation
operations or,

Training in supervision
and SHES (Safety, Health,
Environment and Security)

A good background in
leading a team under
his/her supervision and
customer handling, a good
knowledge of petroleum
products handling and
in repairing depots
equipment.

High School graduate with technical
knowhow, fuel hand and aircraft
refueling with a minimum of 10
years of experience.
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ኢጣልያ፡ ዝበዝሑ ግዳያት ሰዓል ኮቪድ ኣመዝጊባ
ታደሰ ተኽለ

ህንዲ - ድሕሪ ሸውዓተ ዓመት
ዝተፈጸመ መቕጻዕቲ
ንሸውዓተ ዓመት ኣብ
መስርሕ ፍርዲ ዝጸንሑ
ሓንቲ ተመሃሪት ኮለጅ
ዓሚጾም ዝቐተሉ ኣርባዕተ
ህንዳውያን፡ ትማሊ ወጋሕታ
ብናይ ሞት መቕጻዕቲ
ብማሕነቕቲ ከም እተቐትሉ
ተሓቢሩ።
ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ
እናተጐዓዘት ብዕስለ ድሕሪ
ምዕማጾም፡ መኪና እናተጐዕዘት ናብ ግዳም
ስለ ዝደርበዩዋ እታ ጓል ከም ዝሞተት ኣብቲ
2012 ዝቃላሕ ዝነበረ ዜናታት ተገሊጹ
ነይሩ።
እቲ ጭካነ ዝመልኦ ገበን ንህዝቢ እታ
ሃገር ኣዝዩ ስለ ዘቖጠዐ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም
ገበነኛታት ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክወሃብ
ብሰልፊ ክጽዋዕ ጸኒሑ እዩ።
እታ መዋቲት ‘ኒርባሂያ’ ዝብል ምስ
ጅግንነት ዝተታሓሓዘ ሽም ብህዝቢ ከም
ዝወጸላ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡ ክሱሳት ናብ ቤት
ፍርዲ ክቕርቡ እንከለዉ ፍትሒ ዝጽውዑ
ደገፍታ ብሰልፊ ይወጹ ምንባሮም የረድኡ።
ብሕጊ እታ ሃገር እውን ሽምን መንነትን
ናይ ዝተዓመጸት ጓል ብፖሊስ ስለ ዘይግለጽ
ብሳጓ ክትፍለጥ ምጽንሓ ምንጭታት
የረድኡ።
ብሰንኪ ካብ ህዝቢ ዝረአ ዝነበረ ጸቕጢ፡
መንግስቲ እታ ሃገር ንምዕማጽ ጓል ዝምልከት

ሓድሽ ሕጊ ከም ዘውጸአ ይፍለጥ።
ኣብ መጀመርታ ዝተዋህቦም ፍርዲ ሞት
ናብ ማእሰርቲ ሕልፈት ክቕየረሎም ይግባይ
ኢሎም ነይሮም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስለ
ዝነጸጎም ግና እቲ ፍርዲ ጸኒዑ ትማሊ ንግሆ
ከም እተቐትሉ ተፈሊጡ።
ብመቕጻዕቲ እቶም ገበነኛታት፡ ብዘይካ
ወለዲ እታ ተበዳሊት፡ ብዙሕ ህዝቢ ደገፉ
ክገልጽ ብሰልፊ ከም ዝወጸ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
ኣብ ህንዲ ከም እተፈጸመ ብምንጭታት
ዝቃላሕ ተደጋጋሚ ገበናት ዓመጽ
ንምቍጽጻር፡ ተሪር መቕጻዕቲ ኣገዳሲ
ከም ዝዀነ ዝገልጹ ተንተንቲ፡ ኣውራ ግና
ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ዘሎ ተባዕታዊ
ጸብለልታ ክቕየር ከም ዘለዎ እዮም
ዘረድኡ።
እቲ ናይ ባህሊ ለውጢ ኸኣ ካብ
ኣተዓባብያ ቁልዕነት፡ ካብ ገዛ ክጅምር ከም
ዘለዎ ነቲ ባህሊ ዝጸንዑ ወገናት ይገልጹ።

ሶርያ - ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጽ ተዅሲ
ወተሃደራት ቱርኪ ተቐቲሎም
ክልተ ሰሙን ድሕሪ እቲ ኣብ መንጎ
ሩስያን ቱርክን ዝተኻየደ ስምምዕ
ምቍራጽ ተዅሲ፡ ክልተ ወተሃደራት
ቱርኪ ኣብ ዞባ ኢድሊብ ብቦምብ ከም
እተቐትሉ ተሓቢሩ።
ወሃብ ቃል ወተሃደራት ቱርኪ፡ እቶም
ወተሃደራት ካብ “ጥሩፋት ወገናት”
ብዝተተኰሰ ቦምብ ከም እተቐትሉ
ንምንጭታት ኣረዲኡ።
ኣሃዱታት ከበድቲ ኣጽዋራት ቱርኪ
ቅልጡፍ ናይ ሕነ ስጉምቲ ብምውሳድ
ኣብቲ ከባቢ ከቢድ
ደብዳብ ከም ዘካየዱ
እውን
ጸብጻባት
ሓቢሮም ኣለዉ።
ሶርያ፡ ኣብቲ ዞባ
ዓስኪሮም
ዝርከቡ
ተቓወምቲ ዕጡቓት
ንምጽራግ ንሰለስተ
ወርሒ
ዝኣክል
ወተሃደራዊ ወፈራታት
ከተካየድ
ድሕሪ
ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ኣሽፋእ

ምጽነሓ፡ ኣብ መንጎ ቱርክን ሶርያን
ብዝተኻየደ ስምምዓት፡ ውግእ ክተቋረጽ
ከም እተገደደት ይፍለጥ።
ንዝተወሰኑ ዕጡቓት ጉጅለታት
እትድግፍ ቱርኪ እውን ናብቲ ውግእ
ተሳሒባ ብምእታዋ ኣስታት 60 ዝኣኽሉ
ካብ ወተሃደራታ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት
ይሕብሩ።
ቱርኪ “ጥሩፋት” ዝበለቶም ወተሃደራታ
ዝቐተሉ ኣየኖት ጉጅለ ከም ዝዀኑ
ኣይገለጸትን።

ዕለት
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ኣብ ኢጣልያ ዝላባዕ ዘሎ ሰዓል ኮቪድ19፡ ኣብ ዝሓለፋ ክልተ መዓልታት
ብተኸታታሊ ብኣማኢት ዝቝጸሩ ሰባት
ብምቕታሉ፡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም
ካብ ዝሞቱ ዝበዝሑ ከም እተመዝገቡ
ተፈሊጡ።
ኣብ ዓዲ ጥልያን ብሰንኪ እቲ
ሰዓል ክሳዕ ትማሊ ልዕሊ 3400 ሰባት
ሙማቶም ጸብጻባት ይሕብሩ። ብደረጃ
ዓለም ከኣ ልዕሊ 250 ሽሕ ሰባት በቲ
ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ካብ 10 ሽሕ
ዝበዝሑ ሙማቶም ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ይግበር
ከም ዘሎ፡ ህዝቢ ካብ ዘይተደልየ
ምትሕውዋስን ኣኼባታትን ክቝጠብ፡
ብኣገዳሲ ጉዳይ እንተ ዘይኰይኑ ኣብ
ገዛ ክውዕልን ተኣዚዙ እኳ እንተነበረ፡
ንተርእዮ እቲ ሕማም ከም ዘየጕደሎ
ምንጭታት የረድኡ።

ሰብ መዚ እታ ሃገር፡ እቲ ሕማም ኣብ
ቍጽጽር ውዒሉ መነባብሮ ህዝቢ ምስ
ተረጋግአ እውን ኢጣልያ ቀልጢፋ
ከም ቀደማ ክትቅጽል ከም ዘይትኽእል
ኣፍሊጦም ኣለዉ።
ኣብ ቻይና ደቡብ ኮርያን ሲንጋፖርን
ተርእዮ እቲ ሕማም ናብ ዝተሓተ
ደረጃ ወሪዱ ከም ዘሎ፡ ግና ካብ ወጻኢ

ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ዜጋታት ነቲ
ሕማም ተሰኪሞም ከይኣትዉ ዝብል
ስክፍታ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ።
ኣብታ ሰዓል ኮቪድ ዝጀመረላን 11
ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላን ከተማ ዉሃን
ንዝሓለፈ ክልተ መዓልታት በቲ ሰዓል
ዝተለኽፈ ሰብ ከም ዘየለ ተፈሊጡ
ኣሎ።

ማሊ - ሽበራውያን ጉጅለታት መዓስከር መንግስቲ የጥቅዑ
ሃይማኖታዊ ዕላማ ዝሓዙ ዕጡቓት
ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ኣብ ዝርከብ መዓስከር
ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ 29 ወተሃደራት
ከም ዝቐተሉ ተሓቢሩ።
ኣብዚ ኣብ ሰሜን እታ ሃገር ዝርከብ
ታርኪንት ኣብ ዝተባህለ መዓስከር
ዝተኻየደ መጥቃዕቲ፡ ሓያሎ ካልኦት ከም
ዝቘሰሉ እውን ድሒሩ ዝተፈነወ ወግዓዊ
መግለጺ ኣረዲኡ።
ምስ ኣልቃዒዳን ዳዕሽን ዝተባህሉ ናይ
ሽበራ ውድባት ዝተኣሳሰሩ ዕጡቓት
ኣብዚ ቕንያት ዘካየድዎ ስርሒት ካብቲ
ንሓያሎ ዓመታት ዘካየድዎ ዕጥቃዊ
መጥቃዕቲ ናይ መወዳእታ ምዃኑ
ጸብጻባት የረድኡ።
ካብ ማሊ ዝንቃሳቐሱ ዕጡቓት
ጉጅለታት ኣብ ሃገራት ሳሕል ብፍላይ
ኣብ ቡርኪናፋሶን ኒጀርን ተመሳሳሊ
ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከካይዱ ምጽነሖም

ይፍለጥ።
ኣብ ሃገራት ሳሕል ዝርከቡ ወተሃደራት
ፈረንሳ ሓያሎ ሽበራውያን ዕጡቓት ከም
ዝቐተሉ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ሓቢሮም
ምንባሮም ይፍለጥ። እንተዀነ ግና
በቶም ጉጅለታት ጂሃድ ዝካየድ ሽበራዊ
መጥቃዕቲ ክጐድል ከም ዘይተራእየ

ጸብጻባት ይገልጹ።
ኣብ መወዳእታ ጥሪ ኣብ ሞተር
ሳይክል ዝተወጥሑ ዕጡቓት ኣብ ሓደ
ወተሃደራዊ መደበር ኣብ ዝኸፈትዎ
ተዅሲ 20 ወተሃደራት መንግስቲ
ምቕታሎም ተሓቢሩ ነይሩ።

መስርሕ ዕርቂ ኣፍጋኒስታን ኣብ ሓደጋ
ዕጡቓት ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን
ትካላት መንግስትን ዘካይድዎ መጥቃዕቲ
ከይኣቋረጹ፡ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝርከቡ
ምሩኻት ከም ዘይፍትሑ ሰብ ስልጣን
ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም።
ስርዓት ጣሊባን ምስ መንግስቲ ኣመሪካ
ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ካብ ዝነበሩ ጠለባት
ሓደ፡ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን
ዝርከቡ ምሩኻት ክፍትሑ ዝብል እኳ
እንተነበረ፡ ኣብቲ ዝርርብ ዘይተሳተፈ
መንግስቲ ኣፍጋኒስታን፡ ካብ ጣሊባን
ውሕስነት ሰላም ከይረኸበ ምሩኻት ከም
ዘይለቅቕ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ንኣመሪካ ወኪሉ ምስ ወከልቲ ጣሊባን
ክላዘብ ዝጸንሐ ዛልማይ ኻሊዝዳድ፡ ሃገሩ
መስርሕ ምፍናው ምሩኻት ክጅመር
ትጽቢት ከም እትገብር ኣብዚ ቕንያት ምስ
ገለጸ፡ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከኣ ጣሊባን
መጥቃዕቲ ብዘይ ምቍራጹ ምሩኻት ከም
ዘይፍኑ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣመሪካ ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን
ክትስሕብ ምስ ወከልቲ ስርዓት ጣሊባን
ኣብ ዘካየደቶ ነዊሕ ኣዋርሕ ዝወሰደ ዘተ፡
መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከም ዘይተሳተፈ

ይፍለጥ።
ኣስታት 5 ሽሕ ዝበጽሑ ኣብ ትሕቲ
ምምሕዳር ካቡል ዝርከቡ ምሩኻት ጣሊባን
ክፍትሑ፡ ኣብ ትሕቲ ጣሊባን ዝርከቡ ሓደ
ሽሕ ምሩኻት ወተሃደራት መንግስቲ ኸኣ
ክፍነዉ ሓደ ካብቲ ስምምዕ ነይሩ።
ጣሊባን ድሕሪ እቲ ምስ ኣመሪካ
ዘካየዶ ስምምዕ፡ ጣሊባን መጥቃዕቲ ብዘይ
ምቍራጹ ምምሕዳር ካቡል ኣብ ትሕቲኡ
ዝርከቡ ምሩኻት እቲ ጉጅለ ክፍኑ ከም
ዘይክእል ኣዘኻኺሩ ኣሎ።
ብዘይካዚ’ውን ኣብቲ ዝተኻየደ

ጎደና
ጎደና ኪልዓው ቁ.57 ኣኽሪያ ከባቢእንዳ ዓሊበኺት

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ፕረዚደንታዊ ምርጫ ‘ተዓዊተ’ ዝብሉ
ክልተ መራሕቲ ስለ ዘለዉ ፖለቲካዊ
ምርግጋእ ኣብ ዘይብሉ ምስ ጣሊባን ናይ
ዕርቂ ዘተ ክካየድ ኣጸጋሚ ከም ዝዀነ
ጸብጻባት የረድኡ።
ኣብቲ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ፡
ኣሽረፍ ጋኒ ንመበል ካልኣይ ግዜ ከም
እተዓወተ እኳ እንተ ተገልጸ፡ ተቓናቓኒ
ዓብደላ ዓብደላ ኸኣ ኣብቲ ውጽኢት
ሸፈጥ ከም እተገብረን ሰዓራይ ከም ዝዀነን
ብምግላጽ ካልእ መንግስቲ ክምስረት
ይዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ።
ቁ.ስልኪ
07157709

