መበል 29 ዓመት ቁ.175		
ገጽ 3
እዋናዊ ሓበሬታ ሕማም
ኮሮና...

ሰሉሰ 24 መጋቢት 2020 		
ገጽ 4
ኣገዳሲ ስጕምቲ
ምምሕዳር ...

ገጽ 6
ግዜ ምኽባር ...

ኣመሓዳሪት ዞ/ሰ/ቀ/ ባሕሪ ንነበርቲ ጊንዳዕ ሰሚናር ኣካዪዳ
ነበርቲ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕን ኣብ’ቲ ንኡስ
ዞባ ዝነጥፋ ኣካላትን፡ መደባት ልምዓት
ንምድንፋዕ ንቑሕ ተሳትፎኦም ከዕዝዙ፡
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ
ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ኣዘኻኺራ።
ብ18 መጋቢት ንወከልቲ ህዝቢ፡
ኣባላት ባይቶን ሓለፍቲ ዝተፈላለያ
ጨናፍርን ኣብ ዘካየደቶ ሰሚናር፡
ወይዘሮ ኣስመረት፡ ኣብ 2020 ብደረጃ
ሃገርን ዞባን ተታሒዞም ዘለዉ መደባት
ልምዓት ዝምልከት መብርሂ ድሕሪ
ምሃብ፡ ምስ ትስፉው ሃዋህው ተዛማዲ
ሰላም፡ ትግባረኦም ኣድማዕነት ንኽህልዎ፡

ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብንጥፈት
ክዋሳእ ከምዝግባእ ገሊጻ።
“ኣብ ጽንኩር እዋን ተኣምር
ዝሰርሑ ህዝብን መንግስትን፡ ኣብ’ዚ
ሓድሽን ትስፉውን መድረኽ ዓጸፋ
ከምዝስጒሙ ዘጠራጥር የለን” ዝበለት
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
ብቐንዱ ኣብ መንእሰያትን ምዕባለኦምን
ዘተኰረ መደባት ናይ ቀዳምነታት
ቀዳምነት ከምዝዀነ ኣረጋጊጻ።
ወይዘሮ
ኣስመረት
ኣስዒባ፡
ምምዕባል ጸጋ ሰብ ብብዝሕን ዓይነትን
ይጽናሓለይ ዘይበሃሎ ብምዃኑ፡

ምድንፋዕ ስልጠናታት ንመንእሰያት፡
ምሕያልን ምውርጻጽን ምሕደራ፡
ምስፋሕ ማእቶታዊ ንጥፈታት፡
ምዕቃብ ባህሪያዊ ጸጋታት፡ ምውዳድ
መተካእታ ጸዓትን ምምላእ ማሕበራዊ
ኣገልግሎታትን፡ ካብ’ቶም ብደረጃ ዞባ
ቀዳምነት ተዋሂቡዎም ዘሎ ምዃኖም
ኣብሪሃ።
ተሳተፍቲ ድማ፡ ዝካየድ ጎስጓሳት
ክሕይል፡ ሃብቲ ገረብ ንምዕቃብን
ንምስሳንን ምእንቲ ክከኣል ድማ፡
ምውዳድ መተካእታ ጸዓት ዕንጨይቲ
ክቀላጠፍ ተላብዮም።

መንደፈራ - ንሕጊ መጐዓዝያን ትግባረኡን
ዝምልከት ሰሚናር ተኻዪዱ
ጨንፈር መጐዓዝያ ምድሪ ዞባ
ደቡብ ምስ ፖሊስ ትራፊክ ናይ’ቲ ዞባ
ብምትሕብባር፡ ኣብ ሕጊ መጐዓዝያን
ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ትግባረኡን፡
ከምኡ’ውን ኣብ ድሕነት ትራፊክን
ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐታትን ዘተኰረ
ሰሚናር፡ ንመራሕቲ ዓበይቲ መካይንን
ወነንቲ ጋራጃትን ኣካዪዱ።
ብ19 መጋቢት ኣብ ከተማ
መንደፈራ ኣብ ዝተዋህበ ሰሚናር፡
ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ደቡብ
ሜጀር መሓሪ ኪዳነ፡ ዘይጥጡሕ
መንገዲ፣ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ጽርግያ፣
ሸለልትነትን ዘይውሑስ ኣመራርሓን፣
ከምኡ’ውን ዘይንቡር ኩነታት ኣየር
ካብ’ቶም ቀንዲ ጠንቂታት ሓደጋታት
ምዃኖም ብምግላጽ፡ መራሕቲ
መካይን ንድሕነቶምን ድሕነት
ተጐዓዝትን ክብሉ ኣብ ምንቅስቓሳቶም
ሓላፍነታውያን ክዀኑ ተላብዩ።
ብዞባ ደረጃ፡ ኣብ 2019 ሕጊ ትራፊክ
ብምጥሓስ ካብ ዝተኸሳ 10,447
ተሽከርከርቲ፡ እተን 8998 መካይን፡
1384 ብሽክለታታት፡ 16 ሞተር-ሳይክል፡
51 ድማ ዓረብያ ምንባረን ዝሓበረ
ሜጀር መሓሪ፡ ዝኾነ ጥሕሰት ወይ
ሓደጋ ምስ ዝፍጸም፡ ታርጋ ምሓዝ ወይ
ሕብርን ዓይነትን መኪና ምስትብሃል፡
ንዝተጎድአ ሰብ ተቐላጢፍካ ህጹጽ
ረድኤት ናብ ዝረኽበሉ ምውሳድን
ካልእን፡ ካብ’ቶም ብቐዳምነት ክውሰዱ
ዘለዎም ስጉምታት ምዃኖም ብዝርዝር
ኣብሪሁ።
ሜጀር መሓሪ ኣስዒቡ፡ ዝዀነት

ጭፍላቕ ዘለዋ መኪና ብዘይ ናይ
ፖሊስ ትራፊክ ፍቓድ ምጽጋን፡ ብገበን
ከምዘሕትት ኣነጺሩ።
ሸለልትነት እቲ ቀንዲ ጠንቂ ሓደጋታት
ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ መርመራ ሓደጋ
ትራፊክ ዞባ ደቡብ ኣቶ ጳውሎስ ኪዳነ
ብወገኑ፡ ኣብ ግዜ መመረቕታታት፡
መርዓታት፡ ቀብሪን ሃይማኖታዊ በዓላትን
ዝርአ ሓደጋታት ንምግታእ፡ መራሕቲ
መካይንን ኣጋርን ጥንቃቐ ክገብሩን
ብንቕሓት ክንቀሳቐሱን ኣዘኻኺሩ።
“ሕጊ ዘይምፍላጥ ካብ ተሓታትነት
ኣየድሕንን” ዝበለ ሓላፊ ጨንፈር
መጐዓዝያ ምድሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ
መሓሪ ሃብተ ድማ፡ ዓመታዊ መርመራ
መኪና ማለት ቦሎ ከይገበርካ ምንቅስቓስ፡

ብዘይደረጃኻን መምርሒ ፍቓድ
ዘይብልካን ምሽክርካር፡ ከምኡ’ውን
ዝያዳ ሰብን ንብረትን ምጽዓን ሳዕቤኑ
ከቢድ ስለዝዀነ፡ ነፍሲ-ወከፍ መራሒ
መኪና ድሕነቱን ድሕነት ካልኦትን
ሓልዩ ክጐዓዝ ተላብዩ።
ተሳተፍቲ
ብወገኖም፡
ፖሊስ
ትራፊክ ኣብ ናይ ቅጥራን መስመራት
ዝገብሮ ምቁጽጽር ንናይ ሓመድ
መንገዲታት’ውን ዝሽፍን ክኸውን፡ ኣብ
ከባቢ መዕረፊ ኣውቶቡሳት ብዓረብያ
ዝካየድ ሸቐጥ ንሓደጋ ዘቃልዕ ስለዝዀነ
ቈላሕታ ክወሃቦ፡ ሰብ ብሽክለታን
ተመሃሮን ድማ ኣብ ኣጠቓቕማ ጽርግያ
ስርዓት ክኽተሉ ዝብሉን ካልኦትን
ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8
ዝጠፍአት ኣህጉር ተረኺባ

ገጽ 9
ንምሕያል ዓቕሚ ስፖርት
ደቀንስትዮ ዘዕቢ ስልጠና

ንሕማም ቫይረስ ኮሮና ዝምልከት መምርሒ
ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና - ቊጽሪ 3
ኣብ ኖርወይ ዝምቕማጡ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ኤርትራዊ፡ ብ21
መጋቢት ናብ ኤርትራ ከምዝኣተወ፡ ብማዕከናት ዜና ሃገርና ተሓቢሩ ነይሩ’ዩ።
እቲ ሕሙም ዘድሊ ክንክንን ምክትታልን ይግበረሉ’ሎ። ምስኡ ኣብ ሓንቲ
ነፋሪት ዝመጹ’ውን ከምዝውሸቡ ተገይሩ’ሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኩሎም ዜጋታትን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ወጻእተኛታትን ዝለዓለ
ጥንቃቐ ክገብሩ፡ ድሕነቶምን ድሕነት ሃገርን ንዝዕላምኡ መምርሒታት መንግስቲ
ድማ ብጥብቂ ክትግብሩ እናዘኻኸረ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ኣቐዲሙ ዝተመሓላለፈ
መምርሒታት፡ እዚ ዝስዕብ ተወሳኺ ሓበሬታን መምርሕን የመሓላልፍ።
1. ኩሉ ሰብ ግድንን ህጹጽን እንተዘይኰይኑ፡ ኣብ ዝነብረሉ ከተማን ዓድን
ዝገብሮ ምንቅስቓስ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝገብሮ መገሻታት ከቋርጽ
ይግባእ። ኩሉ ሰብ ግድን እንተዘይኰይኑ፡ ኣውቶቡስ፡ ሚኒ-ባስን ታክስን ምጥቃም
ከቋርጽ ይግባእ።
2. ልዕሊ 10 ሰባት ዝሳተፍዎ ኩሉ ኣኼባታትን ስፖርታውን ባህላውን
ንጥፈታትን ተሰሪዙ’ሎ። ኣብያተ-ሲነማን ኣብያተ-ትልሂትን እውን ክሳብ ካልእ
መምርሒ ዝወሃብ፡ ዕጹው ኰይኑ ክጸንሕ’ዩ። ኣብ ካልኦት ኣብያተ-ንግዲ ድማ
ሰብ ክፈናተት ይግባእ።
3. ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት (መርዓ፡ ሓዘን፡ ቀብሪ፡ ጥምቀት፡ ስማያ፡
ንግደት. . .ወዘተ)፡ ልዕሊ 10 ሰባት ዝርከቡሉ ምትእኽኻባት ክልኩል’ዩ።
4. ምእመናን፡ ብመራሕቲ ሃይማኖታት’ውን ይሕበር ከምዘሎ፡ ኣብ ቤቶም
ኰይኖም ክሰግዱን ክጽልዩን ይግባእ።
5. ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ንድሕነቶም፡ ድሕነት ቤተሰቦምን ኤርትራዊ ማሕበረኮምን፡ ኩሉ ዘድሊ ዘበለ ጥንቃቐ ክገብሩን ናብ ሃገር
ካብ ምምጻእ ክቚጠቡን ይግባእ።
6. ምእንቲ ጥዕናን ድሕነትን ህዝብን ሃገርን ንዝውሰድ ዘሎ ጥንቃቐ
መመኽነይታ ገይሮም፡ ዋጋታት ዘንህሩን ዕዳጋ ዘዋቕዑን ሰባትን ትካላትን ተሪር
ሕጋዊ ስጒምቲ ክውሰደሎም’ዩ።
7. ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ መጻኢ’ውን ንምዕባለታት ሕማም ቫይረስ ኮሮና
ብቐረባ እናተኸታተለ፡ ኣድላዪ ዘበለ ተወሳኺ ሓበሬታን መምርሒታትን
ከመሓላልፍ ምዃኑ የፍልጥ።
ጥዕናን ድሕነትን ልዕሊ ኹሉ!
ሚኒስትሪ ጥዕና
23 መጋቢት 2020

ስ/
ሸ
ዊ
ት
ገ/
ብ
ር
ሃ
ን

ሓዳስ

መበል 29 ዓመት ቁ.175

24 መጋቢት 2020 - ገጽ 2

ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ቡያ ብወፈራ ጽርግያ ይጽግኑ

ዓረዛ - ተመሃሮ፡ ኣብ ሕጊ ኣፍልጦኦም
ከሐይሉ ይምከሩ

ኤርትራ

ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ቡያ - ንኡስ
ዞባ ገልዓሎ፡ ናብ ዓዶም ዝኣቱ 30 ኪሎሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፈራ
ይጽግኑ’ለዉ።
ተሳተፍቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ
ሓበሬታ፡ እቲ ዝጽግንዎ ዘለዉ ጽርግያ
ሩባታት ስለዝቘርጽ፡ ኣብ እዋን
ክራማት ብውሕጅ ቀጻሊ እናተበላሸወ

ንኣገልግሎት ተሽከርከርቲ ጸገም ክፈጥር
ምጽንሑ ኣረዲኦም።
እቲ ጽርግያ ጽገና ምስ ዘይግበረሉ፡
ካብን ናብን ቡያ - ፎሮ ንዝግበር
ምንቅስቓስ ኣጸጋሚ ከምዝገብሮ
ዝገለጹ’ቶም ወሃብቲ ርእይቶ፡ ብፍላይ
ሕክምናዊ ሓገዝ ዝደልዩ ሕሙማትን
ነብሰ-ጾራትን ናብ ትካላት ጥዕና

ብቕልጡፍ ንምብጻሕ ከምዘይከኣል
ሓቢሮም።
ዘካይድዎ ዘለዉ ወፈራ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ
ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ዘለዎ ኣገዳስነት፡
ኣብ ማሕበረ-ቁጠባዊ ሂወቶምን’ውን ዓቢ
ረብሓ ከምዘለዎ ብምጥቃስ ድማ፡ ኣብ
መፈጸምታኡ ንምብጻሕ ዓጸፋ ክሰርሑ
ምዃኖም ኣረጋጊጾም።

ሓልሓል -19 ኣደታት ኣብ ማትሪክ ተሳቲፈን
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል፡ ብሰንኪ
መርዓን ማሕበራዊ ጸገማትን ንነዊሕ
ዓመታት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ርሒቐን
ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ምቕጻል ዕድላት
ዝረኸባ 19 ኣደታት፡ ኣብ ናይ ሎሚ
ዓመት ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ካልኣይ
ደረጃ ማለት ማትሪክ ተሳቲፈን።
እዘን ካብ 24 ክሳብ 40 ዓመት
ዝዕድመአን - ካብ ሓደ ክሳብ 5 ቈልዑ
ዝወለዳ ኣደታት፡ ህርፋን ትምህርቲ
ስለዝነበረን፡ ነቲ ብኩነታት ሓዳርን ካልእ
ጸገማትን ዝተሰናኸለ ድሌተን ንምርዋይ
ዝወሰድኦ ተበግሶ፡ ሰናይ ድሌት
መጻምድተንን ወለደንን ተሓዊስዎ፡ ናይ
12 ክፍሊ ትምህርተን ኣብ መለብሶ
ብምዝዛም፡ ናብ ሓጋዝ ተጓዒዘን’የን
ተፈቲነን።

“ድሌትን ተበግሶን እንተሎ ኩሉ
ይከኣል’ዩ” ዝበለት ኣደ ክልተ ቈልዑ
ወይዘሮ ንዕማ መሓመድ-ኑር፡ ብዝተፈላለየ
ምኽንያታት ኣብ’ቲ ግቡእ ዕድመኣ
ክትመሃር ዕድል ስለዘይረኸበት፡ ብመደብ
ዓረዮት ኣብ መለብሶ ክሳብ 12 ክፍሊ
ከምእተማህረት ብምሕባር፡ ናይ 12 ክፍሊ
ትምህርቱ ኣብ ሳዋ ምስ ዝዛዘመ በዓልቤታ ብሓባር ምፍታኖም፡ ድርብ ረብሓን
ዓወትን ከምዝኾነ ኣረዲኣ።
ኣደ ሓደ ቈልዓ ወይዘሮ ኑራ ኢብራሂም
ዑመር ብወገና፡ ትምህርታ እናተኸታተለት
በዓል-ቤታ’ኳ ብሞት እንተተፈለያ፡ ንዝነበራ
ጸገም መነባብሮን መሪር ሓዘንን በዲሃ፡
ካብ ደረጃ ምጽሓፍን ምንባብን ተበጊሳ
ኣብ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ክትሳተፍ
ምብቃዓ፡ እቲ ምስጢር ውሽጣዊ ድሌትን

ተበግሶን፡ ከምኡ’ውን ምትሕብባር ኣካላት
መንግስቲን ወለድን ከምዝኾነ ገሊጻ።
ጓል 2 ወርሕን 10 መዓልትን ህጻን
ሒዛ ዝተፈተነት ኣደ 5 ቈልዑ ወይዘሮ
በኺታ ኢብራሂም ድማ፡ ብሰንኪ መርዓ
ንዘቋረጸቶ ትምህርቲ ድሕሪ 12 ዓመት
ከምእተመልሰቶ ብምሕባር፡ ብሓገዝ
በዓል-ቤታ ፍረ ጻዕራ ክትሓፍስ ምብቃዓ
ከምዘሐጐሳ ኣብሪሃ።
ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ
ዞባ ሓልሓል መምህር ዑስማን መሓመድኣድም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እተን ኣደታት
መብዛሕትአን ንዓመታት ካብ ትምህርቲ
ኣቋሪጸን ዝጸንሓ ምዃነን ጠቒሱ፡ ንኹሉ
ጸገማትን ብድሆታት ሓዳርን ገጢመን
ስለዝቐጸላ፡ ኣብ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና
ክሳተፋ ከምዝበቕዓ ኣነጺሩ።

ባረንቱ - ንትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝርከባ ትካላት
ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ዝህብኦ
ኣገልግሎት ብምምዕባል፡ ጽፉፍን ብቑዕን
ኣቕርቦትን እንግዶትን ንምርግጋጽ ዝዓለመ
ኣስተምህሮ፡ ንወነንትን ሰራሕተኛታትን
ተዋሂቡ።
እቲ ብምውህሃድ ክፍሊ ቱሪዝምን
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕናን ዞባ ጋሽ-ባርካ
ተወዲቡ ካብ 17 ክሳብ 19 መጋቢት
ዝተኻየደ ኣስተምህሮ፡ ብቐንዱ ኣብ
ምርግጋጽ ብቕዓት ዝወሃብ ኣገልግሎትን
ሓፈሻዊ ጽሬትን ዘተኰረ’ዩ ነይሩ።
ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ጋሽ-ባርካ

ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታልን
ጸጋታትን ጎስጓስን ኣቶ ስምረት
ገብረመድህን፡ ኣብ ጽላት ቱሪዝም ዝወሃብ ኣገልግሎት ጥራይ ንበይኑ ኣኻሊ
ከምዘይኮነ ብምጥቃስ፡ ሰራሕተኛታት
ብዛዕባ ዝነብሩሉ ከባብን ሃገሮምን፡
ከምኡ’ውን ጸጋታት ከባቢኦምን ክብርታት
ሕብረተሰቦምን እኹል ኣፍልጦ ክህልዎም
መሰረታዊ ምዃኑ ገሊጹ።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ቱሪዝም
ዞባ ጋሽ-ባርካ ኮሎኔል ሓምድ ዩሱፍ
ብወገኑ፡ ምትእንጋድ ካብ መሰረታውያን
ረቛሒታት ብቑዕ ኣገልግሎትን ዕብየት

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)
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ለይ-ኣውት
ሳምራዊት መለስ
ትንሱእ ፍስሃየ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ሳምራዊት ሃብተ

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
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ቱሪዝምን ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡ ኣብ’ቲ ሞያ
ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ጽፉፍ ኣቕርቦትን
ምቕሉል ኣቀራርባን ብምዝውታር፡
ንዕብየት ትካላቶም ክሰርሑን ጽላት
ቱሪዝም ንምድንፋዕ እጃሞም ከበርክቱን
ኣዘኻኺሩ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ንኣገዳስነት ናይ’ቲ
ኣስተምህሮ ብምጥቃስ፡ ቀጻልነት ክህልዎ
ተላብዮም።

ዓዲ-ቐይሕ
ዘተ ኣብ ንጥፈታት
ሽማግለ ኮም
ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ኣብ
ንጥፈታት ሽማግለ ኮም ዝሰረቱ ተሃድሶን
ልምዓትን ስንኩላንን ኣረጋውያንን
ዘተኰረ ኣስተምህሮ ብ18 መጋቢት
ተዋሂቡ።
ኣብ’ቲ ክሳብ ዓዲታት ዝወርዱ
መሓውራት ናይ’ቲ መደብ ዝተሳተፍዎ
ኣስተምህሮ፡ ኣድማዕነት ናይ’ቲ መደብ
ኣብ ውህደትን ተሓታትነት ዘለዎ
ስራሕን ስለዝምርኰስ፡ ኣመሓደርቲ
ከባቢታትን ኣነባበርቲ ዓድታትን ዕቱባት
ክዀኑ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ
ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ገሊጹ።
ሓላፊት ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን
ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲቐይሕ ወ/ሮ መድሃኒት ግርማይ ብወገና፡
እቲ መደብ ብቐንዱ ኣብ ንጥፈትን
ተገዳስስነትን ኣመሓደርቲ ስለዝምርኰስ፡
ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ደገፍ ዘድልዮም
ስንኩላንን ኣረጋውያንን ከለልዩን
ከቕርቡን ተላብያ።
ኣብ መወዳእታ፡ ሓላፊ ጨንፈር
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን
ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃይለ ገብረሚካኤል፡
እቲ መደብ ኣገዳስነቱ ርዱእ ስለዝዀነ፡
ንቑሕ ተሳትፎ መሓውራት ምሕደራ
መሰረታዊ ከምዝዀነ ኣብሪሁ።

ፖሊስ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ መንእሰያት
ተመሃሮ ጎኒ-ጎኒ ስሩዕ ኣካዳምያዊ
ትምህርቶም ኣፍልጦኦም ኣብ ሕጊን
ስነ-ምግባርን ክብ ንምባል ዝዓለመ
ኣስተምህሮ ወዲቡ።
ኣብ’ቲ ብ13 መጋቢት ንተመሃሮ
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ዝተዋህበ
ኣስተምህሮ፡ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ’ቲ
ንኡስ ዞባ ኣቶ ሓሰበላ መሓመድ፡
ሓሓሊፉ ኣብ ዝርአ ሓደጋታት
ተተኰስቲ፡ ምጥሓል ኣብ ዲጋታትን
ዒላታትን፡ ከምኡ’ውን ዘይምኽባር
ሕግታት ትራፊክን ቤት-ትምህርትን
ዘኸትሎ ዘሎ ሳዕቤናትን ዘተኰረ ሰፊሕ
መብርሂ ሂቡ።
መንእሰያት፡ ጠንቂ ሓደጋ ዝኾኑ
ነገራት ክከላኸሉን ቅኑዕ ስነ-ምግባር
ከዘውትሩን ወለዲ ግቡእ ተርኦም
ክጻወቱ ዘዘኻኸረ ኣቶ ሓሰበላ፡ ኣብ

ምክልኻል ገበናትን በደላትን ድማ ምስ
ፖሊስ ዝገብርዎ ምትሕብባር ከዕዝዙ
ተላብዩ።
ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣቶ ዮናስ
ኣስገዶም ብወገኑ፡ መንእሰያት ብሓፈሻ
ተመሃሮ ድማ ብቐንዱ ካብ ወልፍታት
ርሒቖም ኣብ ትምህርቶም ብሉጻትን
ተወዳደርትን ብምዃን፡ ንካልኦት
ኣብነት ክኾኑ ክጽዕሩ ኣረዲኡ።
ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ
ንኡስ ዞባ ዓረዛ መምህር ተስፋሂወት
ወልደግዮርጊስ ድማ፡ ደረጃ ንቕሓትን
ኣፍልጦን ተመሃሮ ኣብ ሕግታት ቤትትምህርቲን ክብርታት ሕብረተሰብን
ዘተኰረ መግለጺ ሂቡ።
ኣቐዲሙ፡ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት
ንነበርቲ ዓድታት ገዛ ድንጉር፡
ደጉመሜትን ዓዲ-ጉሮቶን ተዋሂቡ
ነይሩ።

ናቕፋ - ፕሮጀክት ጽሩይ ማይ ተመሪቑ
ኣብ ከተማ ናቕፋ ዝተዋደደ
ፕሮጀክቲ ጽሩይ ዝስተ ማይ፡ ብ21
መጋቢት ተመሪቑ፡ ኣግልግሎት ክህብ
ጀሚሩ።
ኣብ’ቲ ኣመሓደሪት ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት
ኣብርሃን ብሪጋዴር ጀነራል ተኽለ
ልብሱን ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት
ምምራቕ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ናቕፋ
ኣቶ ያቆብ እድሪስ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
ንኣገዳስነት ናይ’ቲ ፕሮጀክት ኣብ
ማሕበረ-ቁጠባውን ጥዕናውን መዳያት
ህዝቢ ብምጥቃስ፡ እቲ ፕሮጀክት
ንዝነውሐ ግዜ ኣገልግሎት ምእንቲ
ክህብ፡ ህዝቢ ብውሕልነት ክጥቀመሉን
ብግቡእ ክዕቅቦን ተላብዩ።
ኣቶ ያቆብ ኣስዒቡ፡ ኣብ ትግባረ
ናይቲ ፕሮጀክት ኣስተዋጽኦ ንዝገበሩ
ኣካላት፡ ከምኡ’ውን ንኣበርክቶ ነበርቲ
ናቕፋ ምስጋና ኣቕሪቡ።

ተቐማጦ ከተማ ናቕፋ ኣብ
ዝሃብዎ ርእይቶ፡ ምስ ምንቊልቋል
ትሕተ-ባይታዊ ማይን ጨዋምነት
ዝርካቡ ትሕዝቶን ጸገም ጽሩይ ዝስተ
ከምዝነበሮም ብምሕባር፡ እቲ ፕሮጀክት
ነዚ ዝፈትሕ ስለዝኾነ፡ ካብኦም
ዝሕተት ንምምላእ ዘለዎም ድሉውነት
ኣረጋጊጾም።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ
ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ
ትካላት፡ ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 43
ዓመት ምሕራር ከተማ ናቕፋ፡ 66 ሽሕ
ናቕፋ ብምውጻእ ን11 ጽጉማት ስድራቤታት ሓገዝ ኣበርኪቶም።
ኣብ’ቲ ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ
ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ
ዝተረኽበትሉ ናይ ምርኽኻብ ስነስርዓት፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣቶ
ያቆብ እድሪስ፡ እቶም ሰራሕተኛታት
ንዝወሰድዎ ተበግሶ ሞጒሱ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት
12:00
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16:10
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17:50
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19:25
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20:10
21:00
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22:00
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መደብ
ደኩመንታሪ
ዜናትግርኛ
ልዝብመንእሰያት
ዜናዓረብ
መደብስፖርት
ሙ/ድራማ
ዶክመንታሪ
ዜናትግርኛ
ሙ/ድራማ
ዜናዓረብ
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ
መደብ ሳይዳ
ሄሎቆልዑ
ዜናትግረ
ሄራር/ሽዕበት
ዜና ትግርኛ
ተኸታታሊትኩነታዊትፊልምእንዳዝማም
ዜና ዓረብ
ኢድኣት
ዜናእንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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እዋናዊ ሓበሬታ ሕማም ኮሮና ቫይረስ (COVID-19)
ንላዕለዋይ ትምህርቲ ናብ ሃገረ
ቻይና ዝተላእኩ ኤርትራውያን
ዘዳለውዎ ጽሑፍ፦
1.መእተዊ
እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣብ ሃገረ ቻይና
ንላዕለዋይ ትምህርቲ ብዝተላእኩ
ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ ዝርከብዎም
ኤርትራውያን ተመሃሮ እተዳለወ
እዩ። ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ብተባዕታይ
ጾታ ተጻሒፉ ዘሎ ንኽልቲኡ ጾታ
ንደቂ ተባዕትዮን ደቀንስትዮን
ዝምልከት እዩ።

1.1 ሓፈሻዊ መብርሂ
ወዲ ሰብ ኣብ መዋእለ ህይወቱ፡
ከም ባክተሪያ፡ ቫይረስ፡ ዕሰ (Fungi)
ዚኣመሰሉ
ብዓይንና
ክረኣዩ
ዘይክእሉ ተሃዋስያን (organisms)
ዘስዕብዎ ሕማማት ክሳቐ ጸኒሑን
ኣሎን። እዞም ተሃዋስያን ካብ
ሕሙም ናብ ጥዑይ ሰብ ናይ
ምስጋር ዓቕሚ ስለዘለዎም ድማ፡
እቲ ብኸምዚኣቶም ዝኣመሰሉ
ተሃዋስያን
ዝስዕብ
ሕማም
“ተመሓላላፊ ሕማም” ተባሂሉ
ይጽዋዕ። ንሎሚ እምበኣር ሓደ
ካብዞም ጠንቂ ሕማም ኮይኖም
ዘለዉ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዓለማዊ
ለበዳ ኣኸቲሉ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ
ዝበሃል ተሃዋሲ ክንድህስስ።

ካብ እንስሳታት ናብ ሰባት ዝሰገሩ
ምዃኖም መጽናዕቲ የመልክት።
ቫይረስ ልሙድ ዑደቶም ኣብ
እንስሳታት ይጸንሕ እሞ፡ ገለ
ካብኣቶም ከኣ ብዝተፈላለየ መንገዲ
ናብ ሰብ ክዘሉ (ክመሓላለፉ)
ይኽእሉ። በዚ ድማ ዑደቶም ኣብ
እንስሳታት ጥራሕ ዝነበረ ኣብ ሰብ
ምስ ዝሰግር፡ እሞ ድማ ሕማም ምስ
ዘኸትሉ፡ ሓድሽ ቫይረስ ተራእዩ
ኣሎ ማለት እዩ።
ሕጂ ተራእዩ ዘሎ ከቢድ ናይ
ታሕተዋይ ስርዓተ ምስትንፋስ
ሕማም [Corona Virus disease
2019 (COVID-19)] ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ሕማም ኣኸቲሉ ዘሎ
SARS-Cov2 ዝተባህለ ቫይረስ
ድማ፡ ገና ኣብ ትሕቲ መጽናዕቲ’ኳ
እንተሃለወ፡ ካብ እንስሳታት ዘሊሉ
ኪኸውን ይኽእል እዩ ዝብል
ኣፈናዊ ግምት ኣሎ።

ብሓፈሻ ምልክታት ብኮሮና
ቫይረስ-19 ዝተለኽፈ ሰብ እዞም
ዝስዕቡ እዮም።
1.ረስኒ (መብዛሕትኡ ግዜ ልዑል
መጠን ረስኒ--- ልዕሊ 37.80)
2. ስዓል (ደረቕ ስዓል)
3. ሕጽረት ምስትንፋስ (ብፍላይ
ኣብ ኣዝዮም ዝተጠቕዑ ሰባት)
4. ሓፈሻዊ ድኻም ኣካላት
እዚ ክበሃል ከሎ ግን፡ ገለ ነቲ
ቫይረስ ዝተሰከሙ ሰባት ብዘይ
ምልክታት ክጸንሑ ስለዝኽእሉ፡
ከምኡ’ውን ነቲ ሕማም ናብ ካልኦት
ሰባት ከመሓላልፉ ስለዝኽእሉን፡
ብልዑል ንዝተጠርጠሩ ሰባት ኮነ
ወይ ምስ ካልእ ዝተለኽፈ ሰብ
ርክብ ንዘለዎም ሰባት ግቡእ
ምክትታል ክግበረሎም ይግባእ።

2.2 ኮሮና ቫይረስ-19
ብኸመይ ይመሓላለፍ ?

ሕብረተ-ሰብ ምዕባይ እዩ። ፍርሕን
ቤላቤለውን ኣወጊድካ፡ ትብዓትን
ሓቅን ሰኒቕካ ብምሉእ ሕልናን
ሓይልን ምብጋስ ንመኸተ ድሉው
ምዃን እዋኑ ዝጠልቦ ኣገዳሲ
መስርሕ እዩ።
2.ብተደጋጋሚ
ኣእዳውካ
ብማይን ሳሙናን ገይርካ ምሕጻብ፡
ከምኡ’ውን ሓፈሻዊ ጽሬት/
ምንጻህ (Disinfection) ገዛኻን
እትነብረሉ ኣከባብን ኣዝዩ ኣገዳሲ
እዩ። ምኽንያቱ ኮሮና ቫይረስ19 ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ንጥቀመሉን
ዘይንጥቀመሉን ነገራት ክጸንሕ
ተኽእሎ ስለዘለዎ ዝለዓለ ጥንቃቐ
ምግባር የድሊ።
3.ኣብ እዋን ለብዒ ሕማም
ምንቅስቓስ ኣወጊድካ ኣብ ገዛኻ
ክትከውን ኣዝዩ ተመራጺ እዩ።
ምኽንያቱ ኮሮና ቫይረስ-19 ናብ
ገዛና ባዕሉ ዘይኮነ ባዕልና ኢና

1.2 ቫይረስ እንታይ’ዩ?
ቫይረስ ኣዝዩ ደቂቕ ጽግዕተኛ
ፍጡር (parasite) እዩ። ካልኦት
ዓይነት ተሃዋስያን ገዛእ ርእሶም
ክኢሎም ክፋረዩ ከለዉ፡ ቫይረስ
ግና ርእሱ ክኢሉ ክራባሕ
ኣይክእልን። ኣብ ዋህዮ (cell)
ናይ ኣካላትና ምስ ዝኣቱ ግና፡ ነቲ
ናይ ዋህዮና ናይ ምርባሕ ተኽእሎ
ናብ ረብሓኡ ብምቕያር፡ ብዙሓት
ቫይረሳት ከፍሪ ይኽእል።
ኮሮና ቫይረስ፡ ከም ኵሎም
ቫይረሳት ክራባሕ እንተኾይኑ ናይ
ግድን ናብ ኣካላት ወዲ ሰብ ክኣቱ
ኣለዎ። ክሳዕ ሕጂ 6 ዓይነታት
ኮሮና ቫይረሳት ተለልዮም ጸኒሖም
ነይሮም። እዚ ናይ ሎሚ ድማ
ንፈለማ ግዜ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ
ብምሕላፉ መበል 7ይ ዓይነት ኮሮና
ቫይረስ ኮይኑ ኣሎ። ምስቲ ናይ
2002 ኣብ ሃገረ ቻይና ዘጋጠመ
ብSARS (Severe Acute
Respiratory
Syndrome)
ዝፍለጥ ለበዳ ኣዝዩ ምምስሳል
ስለዘለዎ፡
ብስነ-ፍልጠታውያን
ተመራመርቲ SARS-COV-2
ዝብል ስያመ ክወሃቦ ከሎ፡ ነቲ በዚ
ቫይረስ/ተሃዋሲ ዝስዕብ ሕማም
ድማ፡ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና፡ ኮሮና
ቫይረስ-19 [COVID-19] ዝብል
ስያመ ሂቡዎ ይርከብ።

1.3 ሕማም ቫይረስ ብኸመይ
ይመጽእ ወይ ይኽሰት?
ጥዕና
ወድ-ሰብ፡
ጥዕና
እንስሳታትን እንነብረሉ ከባቢን
(Ecosystem) ኣዝዩ ዝተኣሳሰረ
እዩ። በዚ ምኽንያት፡ 70%80% ካብ ዝኽሰቱ ሕማማት

ሽኮር፡ ኣዝማ፡ ሕማም መንሽሮ፡ ናይ
ልብን ኮላሊትን ሕማማት ወዘተ.)
ናይ ምጥቃዕ ባህሪ ኣለዎ። ስለዚ
እዞም ዝጠቐስናዮም ሰባት ዝያዳ
ጥንቃቐ ክገብሩ የድሊ።
7. ኣብ ሕብረተ-ሰብና፡ስ
8.ናይ
ኢድ
ሰላምታን
ተሓቛቚፍካ ምስዓምን ከም
ልምዲን ባህልን ዝውቱር እዩ። እዚ
ንለብዒ ሕማም ከጋድድ ስለዝኽእል
ብዝተኻእለ መጠን ህዝብና ነቒሑ
ክጥንቀቐሉን ከወግዶን ይግባእ።
3. ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ
ኮሮና ቫይረስ-19

3.1 ግዜ ሕቝፎ [Incubation
period] ናይ ኮሮና ቫይረስ-19
ክንደይ እዩ?
ሓደ ሰብ ብቫይረስ ምስ ተለኽፈ፡
ካብ ግዜ መልከፍቲ ብተሃዋስያን/
ቫይረስ ክሳብ እቲ ምልክታት ሕማም
ዘርኢ ወይ ዘማዕብል ዘሎ እዋን
ግዜ-ሕቝፎ ይበሃል። ግዜ ሕቝፎ
ኮሮና ቫይረስ-19 ካብ 1 ክሳብ
14 መዓልታት ክበጽሕ ይኽእል።
ሓፈሻዊ ማእከላይ ገምጋም ግና ካብ
3 ክሳብ 7 መዓልታት እዩ። ገለ
ውሑዳት መጽናዕታዊ ጽሑፋት
ከም ዝሕብሩዎ ኣብ ውሱናት
ሰባት ክሳብ 24 መዓልታት ክበጽሕ
ይኽእል እዩ።

3.2 ናይ ገዛ ውሸባ እንታይ
ማለት እዩ?

2. ኮሮና
እንታይ’ዩ?

ቫይረስ

-19

ኮሮና ቫይረስ፡ ብዙሓት ዓሌት
(ስድራ) ዝሓቖፈ (large family)
ዓይነት ቫይረስ እዩ። ደቀቕቲ
ነገራት ኣጉሊሑ ብዘርኢ መሳርሒ
ኤለክትሮን ማይክሮስኮፕ ወይ
መነጽር (electron microscope)
ክርአ ከሎ፡ ኣብ ላዕለዋይ ሽፋኑ
ብዝርአ ግራጭ መሳሊ ፕሮቲን
(Spike) ናይ ኣኽሊል ወይ ዘውዲ
(Crown) ምስሊ ስለዘርኢ፡ ካብ
“Crown” ዝወጽአ ስም Corona
ተዋሂቡዎ።
ኣርባዕተ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ
ኣብ ወዲ-ሰብ ፍኹስ ዝበለ ናይ
ላዕለዋይ ክፋል ስርዓተ ምስትንፋስ
ሕማም (ጉንፋዕ) ከኸትሉ ከለዉ፡
ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ብSARSCov2 ዝፍለጥን፡ ቅድሚኡ ኣብ
2002/2003 ኣብ ቻይና ዝተኸስተ
SARS-Cov፡ ከምኡ’ውን ኣብ
2012 ኣብ ማእከላይ ምብራቕን
ስዑዲ ዓረብን ዝተኸስተ MERSCon፡ ብርቱዕ ረኽሲ ታሕተዋይ
ክፋል ስርዓተ ምስትንፋስ (ጎሮሮ፡
ጉርጉማ፡ ሳንቡእን ሻንብቆታት
ሳንቡእን) ከስዕቡ ይኽእሉ።

2.1 ምልክታት ሕማም ኮሮና
ቫይረስ-19

ኮሮና ቫይረስ-19 ምስ በቲ ሕማም
ዝተለኽፉ ሰባት ምትንኻፍን ካብ
ሕሙማት ብዝወጽእ ትንፋስን
ናብ ጥዑይ ሰብ ክመሓላለፍ
ይኽእል። ብነጠብጣባት ትንፋስ
(air-droplets) እቲ ተሰካሚ ምስ
ዝህንጥስ ወይ ዝስዕል ካብ 1-2
ሜትሮ ርሕቀት ንዘሎ ጥዑይ
ሰብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ-19
ከስዕበሉ ይኽእል። ካልኦት ጠንቂ
ምትሕልላፍ እውን ምስ ዝተለኽፈ
ሰብ ናይ ኢድ ሰላምታ ምልውዋጥ፡
በዚ ቫይረስ’ዚ ዝተበከለ ንብረት
ከም፦ መትሓዚ ማዕጾ፡ መንደቕ፥
ኣስካላን ካልእን ምትንካፍ እሞ
ከይተሓጸብካ ድማ ገጽካ፡ ዓይንኻ፡
ኣፍንጫኻ፡
ኣፍካን
ምሓዝ፥
ከምኡ’ውን በቲ ሕማም ናይ
ዝተለኽፈ ሰብ ቀልቀል ብምትንካፍ፡
መሳርሒታት ብሓባር ምጥቃም፡
ኮሮና ቫይረስ-19 ከመሓላልፉልና
ይኽእሉ እዮም።

2.3 ኮሮና ቫይረስ-19 ብኸመይ
ንከላኸሎ?
ሕማም
ኮሮና
ቫይረስ-19
ክንከላኸሎ እንኽእል ሕማም እዩ።
ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ፦
1. ኣብ ምክልኻል ለብዒ ሕማም
እቲ ቀንድን ኣገዳስን ሜላ፡ ኣፍልጦ
ናይ ኣብ ኵሉ ጽፍሒ ዝርከብ

እነምጽኦ። ብግዱድ ምኽንያት
ኣብ እንወጸሉ ግዜ ግን ብሕክምና
ቅቡል ዝኾነ መሸፈኒ ኣፍን
ኣፍንጫን
ግድን
ክንጥቀም
ይግባኣና።
ከምኡ’ውን
ካብ
ዝጠርጠርናዮም ሰባት ክሳብ ናይ
2 ሜትሮ ክንርሕቕ ይግባእና።
4. ኣብ እንህንጥሰሉ ወይ
እንስዕለሉ እዋን ብስቱር ብግንቦ
ኢድና
ኣፍናን
ኣፍንጫናን
ብምሽፋን ወይ መንዲል ብምጥቃም
ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መዓልታዊ
ህይወትና መብዛሕትኡ ግዜ
ኣእዳውና ብብዝሒ ምስ ኣከባቢና
ብምድህሳስን ምሓዝን ስለዝዋሳእ፡
ገጽና ብኣእዳውና ክንትንክፍ/
ክንሕዞ የብልናን።
5.ዝኾነ ዘይንቡር ምልክታት ከም
ረስኒ፡ ስዓል፡ ሕጽረት ምስትንፋስ፡
ወይ ሓፈሻዊ ድኻም ምስ
ዝስምዓና ተቐላጢፍና ናብ ሕክምና
ክንከይድ ወይ ንዝምልከቶ ኣካል
ቅኑዕን ሓቀኛን ሓበሬታ ክንህብ
ይግባኣና። ከምዚ ምስ እንገብር
ቅልጡፍ
ፍወሳ
ብምርካብ
ህይወትናን ህይወት ስድራ ቤትናን
ከነድሕን ንኽእል።
6.ሕማም ኮሮና ቫይረስ-19
ብፍሉይ ንብዕድመ ዝደፍኡ፡
ከምኡውን ኣቐዲሙ ሕማም
ንዘለዎም ሰባት (ንኣብነት ሕማም

ናይ ገዛ ውሸባ ማለት ኣብ ገዛ
ንበይንኻ ምፍላይ ማለት እዩ። እዚ
ማለት ነቶም ምስ ኮሮና ቫይረስ-19
ዝቐረቡ እሞ ምልክት ዘየርአዩ ወይ
ድማ በቲ ሕማም ናብ ዝተለበዳ
ሃገራት ጉዕዞ ዝፈጸሙ ክሳብ 14
መዓልታት ንበይኖም ተፈልዮም
ከምዝጸንሑ ምግባር ማለት እዩ።
ቀንዲ ዕላማ ናይ ገዛ ውሸባ፡ ተሰካሚ
ኮሮና ቫይረስ-19 ምልክታት ኮሮና
ቫይረስ-19 ከየርአየ ከሎ ናብ
ካልእ ጥዑይ ሰብ ንኸየመሓላልፍ
ዝግበር ምክልኻል እዩ። በዚ ድማ
ብመልከፍቲ ዝተጠርጠሩ ሰባት
ኣብ ናይ በይኖም ክፍሊ ክውሸቡ
ይግባእ።

3.3 ምልክታት ናይቲ ሕማም
ዘየርኣዩ ተሰከምቲ ኮሮና ቫይረስ19 ነዚ ሕማም ከመሓላልፉ
ይኽእሉዶ?
ምልክታት ናይዚ ሕማም ዘየርኣዩ
ተሰከምቲ ኮሮና ቫይረስ-19፡ ነቲ
ቫይረስ ናብ ካልእ ሰብ ከመሓላልፉ
ይኽእሉ እዮም። ከምኡ ስለዝኾነ
ምስ በቲ ቫይረስ ዝተልኽፈ ሰብ
ዝተራኸበ እሞ ዝኾነ ምልክታት
ዘየርኣየ ሰብ ክሳብ ክልተ ሰሙን
ክውሸብ ይግብኦ።

3.4 ብዕድመ ዝደፍኡ
ሽማግለታት ዝያዳ ተጠቃዕቲ ናይ
ኮሮና ቫይረስ-19 ድዮም?
እወ ኮሮና ቫይረስ-19 ክሳብ
ሕጂ
ንሽማግለታትን
ሕዱር
ሕማም ንዘለዎምን ዝያዳ ተጠቃዕቲ
ይገብሮም።

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣብ ሰዓታት ረፋድ 15 መጋቢት
2020 ዓ.ም፡ ኣብ ከተማ ተሰነይ ምምሕዳር
ከባቢ ሽዕብ - ኣከባቢ ኣብ ምዕቃብን ጥዕና
ነበርቲ ኣብ ምውሓስን ዓቢ ተራ ዝህልዎ
ብስራት እዩ ተነጊሩ። ኣብ’ዚ ብርክት
ዝበላ ዓድታትን ከተማታትን ኤርትራ
ናብ ፍጹም ምሕራም ‘ናጻ ቀልቀል’
ዝእውጃሉ ዘለዋ ህሞት፡ ምብራቓዊ ክፋል
ከተማ ተሰነይ ዝዀነት ምምሕዳር ከባቢ
ሽዕብ ከም’ዚ ዝበለ ስጕምቲ ምውሳዳ፡

ኣቶ ግርማይ ገብረእየሱስ
ንከባቢኣ ኣብ ምትብባዕ ዝጻወቶ እጃም
ቀሊል ኣይኰነን።
እዛ ምምሕዳር ከባቢ እምበኣር፡ ነዚ
በጺሓቶ ዘላ ሓላፍነታዊ ደረጃ፡ ብወግዓዊ
ጽምብል ፈሊማቶ ኣላ። ኣብ’ቲ ጽምብል፡
ሰዓት 8፡30 ቅድሚ ቀትሪ ኣቢሉ፡ ህዝቢ፡
ተመሃሮ፡ ኣባላት ሰራዊት፡ ሓለፍቲ
ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ. . . ኣብ
መላገሲ ሆስፒታል ተሰነይ ተኣኻኺቦም።
“ካብ ነጻ ቀልቀል ፈጺምና ንተሓረም!
ዓይኒ ምድሪ ሰሪሕና ብምጥቃም፡ ጽሬት
ከባቢና ንሓሉ! ጽሬት ኣደ ጥዕና እያ!
ዮሃና ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብ . . .” ዝብሉ
ጭሮሖታትን ባንዴራን ዝሓዙ ሰልፈኛታት፡
ነቲ ሰናይ ስጕምቲ ኣቃሊሖም።
ሰዓት 9፡00 ናይ ንጕሆ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ
ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረእየሱስ፡ ነቲ
ጽምብል ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋቱ ከኣ፡
ተሳተፍቲ፡ ነቲ ቀሊል ዘይኰነ ጉልበታዊን
ገንዘባዊን ወጻኢ ዝሓተተ ውሕሉል ስራሕ
ዓይኒ-ምድሪ እናተዘዋወሩ ተዓዚቦምን
ኣድናቖቶም ገሊጾምን። እቲ ኣጋጣሚ
ብድሙቕ ዕልልታን ጸዋታን ኣደታት
እናደመቐ! ብሰልፊ ተመሃሮ ተሰንዩ፡ ናብ
ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብ
ኣምሪሑ። መድረኽ ብዝኽረ- ሰማእታት
ምስ ፈለመ፡ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ
ሽዕብ ኣቶ ግርማይ ገብረእየሱስ፡ ናይ
‘እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም’ መልእኽቲ
ኣመሓላሊፉ። ሓጺር ጸብጻብ’ውን፡
ብሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ንኡስ ዞባ ተሰነይ
መንእሰይ ዓወት መብራህቱ ቀሪቡ።
መንእስይ ዓወት፡ ኣብ’ቲ ቦታ
ንዝተረኽቡ፡ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ፍራንኮ ኮባባ፡ ሓላፊ
ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ዶክተር
ሓየሎም ኪዳነ፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ
ኣቶ ስዩም ገብረእየሱስ፡ ኣዘዝቲ ሰራዊትን
ግንባርን፡ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትሪታት፡
ማሕበራትን ኣመሓደርቲ ከባብን. . .
ብምምስጋን፡ ኣርባዕተ ዞናት እተመሓድር
ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብ፡ ተቐመጥታ፡ ነቲ
ካብ 2018 ዓ.ም. ዝጀመረ ምህናጽ ዓይኒምድሪ ዛዚሞም ኣብ ጥቕሚ ከም ዝውዕል

24 መጋቢት 2020 - ገጽ 4

መበል 29 ዓመት ቁ.175

ኣገዳሲ ስጕምቲ ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብ - ተሰነይ
ኣብ ዝገበሩሉ እዋን፡ “ካብ ቀልቀል ናጻ”
ይእውጁ ምህላዎም ኣብሪሁ። ነፍሲ-ወከፍ
ሰብን ዓድን፡ ከባቢኡ ብምምሕያሽን፡
ጽፉፍ ምሕደራ ጽሩይ ማይ ብምኽታልን፡
ውጽኣትን ዝኣመሰሉን ሕማማት
ንምክልኻል ዝተኣታተወ መስርሕ
ከምዝዀነ ከኣ ኣመልኪቱ።
“ናይ ሓባር ስራሕ፡ ሸቶኡ ከይወቕዐ
ኣይተርፍን እዩ” ዝበለ መንእሰይ መብራህቱ፡
“ኣብነት፦ 10 ስድራ-ቤት ዓይኒ-ምድሪ
ዘይጥቀማ እንተሃልየን፡ ኩላቶም ተቐማጦ
ዓድን ከባቢኦምን ተጠቃዕቲ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ካብ ምዃን ኣይድሕኑን እዮም።
ስለ’ዚ፡ ሓበራዊ ተሳትፎ ቀንድን ወሳንን
ረቛሒ ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ” ኢሉ።
ኣስዒቡ ድማ፡ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ምስ ሱዳን
ስለ እትዳወብ፡ ፍልጠትና ክብ ኣቢልና፡
ብትኹረት ጥዕናና ክንሕሉ ከምዘሎና
ኣገንዚቡ።
ብተወሳኺ’ውን መንእሰይ ዓወት፡
ከባቢኦም ብናይ ሕርሻ መትረባትን ሩባ
ጋሽን ተኸቢቡ ስለ ዝርከብ፡ ውሕጅ
ብከናለታት ኣቢሉ ኣብ ዝሓልፈሉ እዋን፡
ካብ ርሑቕን ቀረባን ርስሓት ለኪሙ
ከምዝመጽእን ኣብ ጎዳጕዲ ማይ ከም

ወከፈን ዓይኒ-ምድሪ ዝሰርሓ ስድራ-ቤታት
91% ክዀና እንከለዋ፡ ብሓባር ሰሪሐን
ዝጥቀማ ድማ 9% ምዃነን፡ ብሓፈሻ
ሸፈነ ተጠቃምነት ዓይኒ-ምድሪ 100%
ምብጽሑ፡ ዕምቆት ዓይኒ-ምድሪ ካብ 3
ክሳብ 3.5 ሜትሮ ከም ዝበጽሕ፡ ኩሉ
ዓይኒ-ምድሪ ብመንደቕ ዝተሸፈነን ብማይ
ዝኸይድ (ኦፍሰት) ምዃኑን 90% ናይ’ቲ
ዓይኒ-ምድሪ ናሕሲ፡ ብዚንጎ፡ ሳዕሪን ካልእን
ዝተኸድነ ምዃኑ ጸብጺቡ። 62% ምድሪ
ቤት ናይ’ዚ ዓይኒ-ምድሪ፡ ብቸሜንቶ
ዝተሰርሐ ምዃኑ ብምሕባር ከኣ፡
ከም’ቲ ኣብ ህዝቢ ዝተሰላሰለ ምስራሕን
ምጥቃምን ዓይኒ-ምድሪ፡ ኣብ’ተን ኣብ
ምምሕዳር ዞባ ሽዕብ ዝርከባ ኣብያተ
ትምህርቲ፡ ቤት ጸሎትን ዱዓን፡ ቤት
ጽሕፈታት፡ መዓስከራት ሰራዊትን ካልኦት
ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ብጽቡቕ ይቕጽል
ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ዓወት
መብራህቱ፡ ነቲ ስራሕ ዕዉት ንምግባር፡ ናብ
ምምሕዳር ከባቢ ዞባ ሽዕብ እናተመላለሱ
ዝተኸታተሉ፦ ሓይሊ ዕማም ምስራሕ
ዓይኒ-ምድሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ምምሕዳር
ከባቢ ዞባ ሽዕብ፡ መራሕቲ ብሎካት፡

ሕማማትን ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን።
‘ጽሬት ኣደ ጥዕና’ ምዃና ኣብ ዝተፈላለየ
ኣጋጣሚታት ክግለጽ ጸኒሑ። እንተዀነ፡
ልምድን ባህሊን ሕብረተሰብ ኣብ ምዕቃብ
ከባቢያውን ውልቃዊ ጽሬትን፡ ቅድሚ
ሕጂ ከም’ቲ ዝድለ ክኸይድ ኣይጸንሐን።
ውጽኢቱ ድማ ንሕማማት ውጽኣት፡
ሕማም ዓይኒ (ትራኮማ)፡ ሕማም ነድሪ
ሳንቡእ ወይ ኒሞንያ፡ ሕማም ቆርበት፡
. . . ክንከላኸሎም እናኸኣልና፡ ከሳቕዩና
ጸኒሖም ኣለዉ” ድሕሪ ምባሉ፡ ጠንቂ
ጥዕና ወዲ-ሰብ ብዙሓት ምዃኖም
ብምምልካት፡ ቀልቀል ኣብ ፍቐዶኡ
ምውጻእ፡ ኣቕርቦት ዝስተ ጽሩይ ማይ
ዘይምህላው፡ ኣእዳው ብሳሙናን ማይን
ዘይምሕጻብ፡ እቶም ሰረታውያን ባእታታት
ምዃኖም ኣረዲኡ።
ዝበዝሐ ጠንቂ ሕማም ናይ’ተን ኣብ
ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት፡ ጉድለት ሓለዋ
ኣከባቢ፡ ውልቃዊ ጽሬትን ዝተበከለ ማይን
መግቢን ኣብ መዓላ ምውዓል ምዃኑ
ዝጠቐሰ ኣቶ ዓብዱ ያቆብ፡ ሸፈነ ዓይኒምድሪ ኣብ ገጠራት ኤርትራ፡ ቅድሚ
2009 ዓ.ም.ኣብ ትሕቲ ክልተ ሚእታዊት
ከምዝነበረ፡ እዚ ማለት ድማ፡ ኣብ ገጠራት

ዝዓቍርን ድሕሪ ምብራህ፡ “ከም ማያዊ
ውጽኣት፡ ሕማም ቆርበት፡ ሕማም ዓይንን
ካልኦትን ዝኣመሰሉ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ከም ዘስዕብ ኣሚቱ። ነዚ
ንምክልኻል ከኣ፡ ተጀሚሩ ዘሎ ምስራሕ
ዓይኒ ምድሪን ጽሬትን ብዝለዓለ ደረጃ
ንኽቕጽል፡ ተራ ናይ ኩሉ ተቐማጢ
ህዝቢ ሽዕብ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ።
“ዞባና፡ ብጽሬታ ብልጽቲ ንኽትከውን
ብምሕላን ቆሪጻ ዝተላዕለት እያ። ነዚ
ክዉን ንምግባር ከኣ፡ ብውዱብን ውሁድን
መልክዕ ሰሙናዊ ጽሬት ተካይድ። ጎድኒጎድኒ እዚ ድማ፡ ምክንኻንን ምጥቃምን
ዓይኒ-ምድሪ፡ እንተተኻኢሉ ኩሉ ግዜ፡
እንተዘይኰይኑ ከኣ ቅድምን ድሕሪን
መግቢ፡ ከምኡ’ውን ድሕሪ ምጥቃም ዓይኒምድሪ ኢድ ብማይን ሳሙናን ምሕጻብ.
. .፡ ቀንዲ መከላኸሊ ተመሓላለፍቲ
ሕማማት ምዃኖም ተረዲእና፡ ብዝለዓለ
ክንደፍኣሉ ኢና!” ኢሉ።
ንኣሰራርሓ ናይ’ቲ ዓይኒ-ምድሪ
ዝድህስስ ጸብጻብ ኣብ ዘቕረበሉ መንእሰይ
ዓወት፡ ኣብ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ፡ ናይ ነፍሲ-

መራሕቲ ጉጅለ፡ ብዓቢኡ ከኣ ህዝቢ ሽዕብ
ንዝገበሩዎ ኣበርክቶ ኣመስጊኑ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ቃሉ ዘስመዐ፡ ሓላፊ
ኣከባብያዊ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ዓብዱ
ያቆብ፡ “ናይ ሎሚ መዓልቲ ጽምብል
ቀንዲ ሕመረቱ ዓይኒ-ምድሪ ሰሪሕኩም
ወዲእኩም እተመርቑሉ ምኽንያት
ጥራይ ዘይኰነስ፡ ጽምብል ካብ ግጕይ
ባህሪ ናብ ሰናይ ባህሪ ዝተሰጋገርኩምሉ
ዕለት እዩ። እዚ ማለት፡ ናይ ምምሕዳር
ከባቢኹም ቀልቀል፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ
ኣብ ትበልዕዎን ትሰትይዎን ተሓዊሱ፡ ኣብ
ከስዐ ወዲ-ሰብ ክኣቱ ምጽንሑ ብምዝካር፡
ነዚ ንምውጋድ ዓይኒ-ምድሪ ሰሪሕኩም
ክትጥቀሙ ምኽኣልኩም ‘እንቋዕ ደስ
በለኩም’። መንግስቲ ኤርትራ፡ ቀንዲ
ተልእኾኡ ጥዑይ ዜጋ ናይ ሕብረተሰብ
ምፍራይ እዩ። ነዚ ተልእኾ ንምፍጻም፡
ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ሜላ ዝሓዞ፡ ኣብ
ርሑቕ ገጠራት ኤርትራ ከይተረፈ
ኣገልግሎት ጥዕና ምዝርጋሕ ኰይኑ፡ በዚ
መሰረት፡ ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ምዕሩይ ዝዀነ
ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ፍወሳን ምክልኻል

ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ፡ ዳርጋ ኩሉ ኣብ
ግዳም ቀልቀል ይወጽእ ብምንባሩ፡ እዞም
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሕማማት ገኒኖም
ክረአዩ ግድን ምንባሩ ገሊጹ።
መንግስቲ ኤርትራ፡ ነዚ ሽግር እዚ
ብምርኣይ፡ ጥዕና ህዝቢ ንምሕላው፡ ኣብ
2009 ዓ. ም. ኮም ዝሰረቱ ሓባራዊ ጽሬት
ከም ሜላ ወሲዱ ክሰርሓሉ ጀሚሩ።
ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብ እውን፡ ብሰንክቲ
ግጉይ ልምዲ ንነዊሕ ግዜ ብቀልቀል
ክስዕብ ዝጸንሐ ሕማማት ንምዕጋት፡ ብሓደ
ድምጺ፡ ቀልቀል ኣብ ግዳም ተሓሪሞም።
ዓይኒ-ምድሪ ሰሪሖም ክጥቀሙ ድማ
መብጽዓ ኣትዮም። እዞም ኣብ ታሕቲ
ተዘርዚሮም ዘለዉ ኣገደስቲ ነጥብታት
ምስዝማልኡ ድማ፡ ምሉእ ቀልቀል ናብ
ኣፍ ምእታው ብዝለዓለ መልክዑ ግብራዊ
ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ።
1. ኩሉ ሰብ ዓይኒ-ምድሪ ሰሪሑ
ክጥቀመሉ ምስ ዝጅምር፡ ብተወሳኺ
ቀልቀል ቆልዑ ብቕልጡፍ ኣብ ዓይኒምድሪ ምስ ዝኣቱ፣
2. ጽሬት ዓይኒ-ምድሪ ብግቡእ

ብምሓዝ፡ ካብ ሃመማን ሕማቕ ሽታን ምስ
እንከላኸል፣
3. ድሕሪ ቀልቀል ምውጻእ፡ ኣእዳውና
ብሳሙናን ማይን ኣጽሪና ምስ እንሕጸብ፣
4. እንሰትዮ ማይን እንምገቦ መግቢን
ካብ ሃመማ ብምክልኻል ብጽሬት ምስ
እንሕዝ፣

ዓወት መብራህቱ
“ምስ ምጥቃም ዓይኒ-ምድሪ ተነጺሉ
ዘይከይድ ግቡእ ምሕጻብ ኢድ ኰይኑ፡
ምሕጻብ ኢድ፡ ሓደ ካብ’ቲ ክንገብሮ
ዝቐለለ ክንሱ፡ ከም ልምዲ ግን ብዙሓት
ሰባት ዘየዘውትርዎ እዩ” ዝበለ ኣቶ ዓብዱ፡
“ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ፡ ካብ ሎሚ
ንደሓር ግና ነቒሕናሉ ስለዘሎና፡ ነፍሲወከፍ ሰብ ኣእዳዉ ብሳሙናን ማይን
ገይሩ ክሕጸብ ኣለዎ” ክብል መኺሩ።
“ሽሕ እኳ ህዝብና ኢዱ ዝሕጸብ
እንተዀነ፡ እቶም ኣብ ኣገዳሲ ግዜ ብማይን
ሳሙናን ዝሕጸቡ ግና፡ ኣዝዮም ውሑዳት
እዮም። ምሕጻብ ኢድ ብማይን ሳሙናን፡
ሓደ ካብ’ቲ ዝሓሰረ መድሃኒት መከላኸሊ
ሕማም ውጽኣትን ረኽሲ ላዕለዋይ
ምስትንፋስን ኰይኑ፡ ኢድ ዘይምሕጻብ፡
እቲ ቀንዲ ቀታሊ እዩ። ኣብ ዓለም ብሰንኪ
ረኽሲ ላዕለዋይ ምስትንፋስ ዓመታዊ ልዕሊ
3.5 ሚልዮን ቆልዑ ሓሙሻይ ዓመቶም
ከይመልኡ ይሞቱ” ክብል እውን ሞያዊ
ሓበሬታኡ ኣካፊሉ።
ንኡስ ዞባ ተሰነይ፡ ኣብ ምስራሕ ዓይኒምድሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት
ካብ ብዙሓት ዓድታት ዛሕቲላ ድሕሪ
ምጽናሕ፡ ካብ ዓሚ ጀሚራ ግና፡ ብናህሪ
ኣብ ምስራሕ ከም እትርከብ ይግለጽ። እቲ
ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ዕዉት ዝዀነሉ
ምኽንያት ከኣ፡ ሳላ ዕቱብነት ኣመሓዳሪ
ንኡስ ዞባን ሓይሊ ዕማም ንኡስ ዞባ
ተሰነይን፡ ብዓቢኡ ድማ ተቐባልነት ህዝቢ
ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብን ምዃኑ እውን
ተመልኪቱ።
እቲ ስጕምቲ ቀጻልነት ንኽህልዎ፡ ካብ
ውልቀ ሰብ ኣትሒዙ ክሳብ’ቲ ዝለዓለ
ኣካል፡ ንስለ ጥዕናኡን ጥዕና ከባቢኡን
ሓላፍነት ክወስድ፡ ከምኡ’ውን ጽሬት
መግለጺ ክብረት ምዃኑ ብምግንዛብ፡
ብዕቱብ ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ መደምደምታ ናይ ጽምብል
ምምሕዳር ከባቢ ዞባ ሽዕብ፡ ምስ ወከልቲ
ዓዲ ብምርድዳእ፡ የስራሓና’ዩ ዝበሉዎ
ሕጋጋት (ቅዋም) ሰሪዖም ኣጽዲቖም።

ናብ 5ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማህደር ጀጋኑ
ሺሃብ ኣርኣያ

መስፍን ተስፋይ
ቀዳማይ ክፋል
ኣብ መፋርቕ ስሳታት፡ ኣብ ቆላ ሰራየ፡
ዓዲ ዓዳ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ እዩ። ሓደ
መዓልቲ ኣቶ መብራህቱ ተኽሉ፡ “ኣበባ!”
ኢሎም ጸውዑ። ኣበባ ማይ ክትወርድ
ዕትሮኣ ኣብ ዝባና ተሓንጊጣ ተበጊሳ
እያ ነይራ። ንበዓልቲ ቤቶም’ውን
ተዳሃዩወን። ኣበባ ዕትሮኣ ኣንቢራ ኣብ
ማእከል ኣቦኣን ኣደኣን ኩርምይ ኢላ
ኮፍ በለት። “ኣበባ… ጓለይ ደጊም ክንዲ
ሰብ ኣኺልኪ ኢኺ! ሰይቲ ዓቢ ነብዪ!
ክትኰንልና ክነመርዕወኪ ኢና! እዚ
ንህበኪ ሰብ በዓል ርስትን ጉልትን ኣብ
ርእሲ ምዃኑ፣ ኣርባዕተ ጽምዲ ኣብዑር፡
ደንበ ዝመልኣ ጥሪት ዘለዋኦ እዩ” በዓልቲ
ቤቶም ደጋፊ ሓሳብ ክውስኻ ናብአን
ግልጽ በሉ። በዓልቲ ቤቶም ኣይተሓጐሳን፡
“ኣንቱም 16 ዓመት’ኳ ዘይመልአት።
እንታይ ኣጥባታን ኣብራኻን ከቢዱዋ
እዩ ሰበይቱ ንዝመተቶ ቀሺ ንህባ!”
መለሳ። ኣበባ ኣሽንባይ ከም ሓያም፡ መርዓ
ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኣ ተቐልቂሉ
ኣይፈልጥን እዩ። ፈላጥ ኣይትኹን
መላኺ ኩን ከም ዝበሃል ኣቶ መብራህቱ፣
“ጽባሕ በዓለማርያም ዘላ ሰንበት… ጓል
ሃቡና ዝብሉ ክመጹና እዮም፡ እብለክን
ኣለኹ!” ኢሎም መልሲ ከይተጸበዩ
ናብ ዋኒኖም ኣምርሑ። ኣበባ ዕትሮኣ
ክትሕንገጥ ኣይተፈለጣን። ማይ ከምጽእ
እየ ኢላ ንሩባ ተበገሰት።
ኣበባ ንገዛ ኣይተመልሰትን። ዕትሮኣ
ኣብ ሩባ ገዲፋ፣ ዓባይ ሓፍታ ናብ
ዝነበረቶ ዓዲ ናብ ቆሓይን ኣምርሐት።
ድሕሪ ክልተ ዓመት ዓቕሚ ኣዳም ኣብ
ዝበጽሓትሉ ዕድመ ከኣ ምስ ኪዳነ ተፈሪ
በዓል ደረህላሰ ተመርዓወት። ኪዳነ ሓሪሱ
ዘንደፋርስ፡ ጓስዩ ዘሰስን ኣብ ርእሲ ምንባሩ፣
ኣብቲ ከባቢ ቀለም ቀመስ ብምዃኑ ከኣ
ኣንብበልና ጸሓፈልና ብዝብሉ ደቂ ዓዱን
ከባቢኡን ፍትዉን ድሉዩን እዩ ዝነበረ።
ኣበባ ኣብ መፋርቕ ስሳታት ክልተ
ቈልዑ ወሊዳ ሳልሳይ ነፍሰ-ጾር ኣብ
ዝነበረትሉ ግዜ ግን፡ ኪዳነ ናብ ኣስመራ
ኢሉ ምስ ወጸ ከይተመልሰ ውዕል…
ሕድር… ቅንይ… ኢሉ፣ ኣዋርሕ
ሓሊፉ ናብ ዓመት ተሰጋገረ። ደሃይ ኪዳነ
ማይ ዝሰተየ ጨና የብሉ! ከውሒ ዝረገጸ
ኣሰር የብሉ ኣብዚኣ ኣተወ ከይተባህለ
ተሰወረ።
ድሕሪ ክልተ ዓመት፣ ማሕሙድ ዓሊ
ዝተባህለ ካብ ብሄረ ትግረ ጨው ብእኽሊ
ክልውጥ ኢሉ ናብ ደረህላሰ መጸ።
ማሕሙድ ንሓንቲ ኣደ፡ “ኣበባ መብራህቱ
ዝተባህለት ሰበይቲ ኣራኽባኒ?” ኢሉ
ሓተተን። እተን ኣደ ግርህ ኢለን ሕራይን
እምብን ኣይበላን።
“ኣበባ… ኣበባ ደኣ ኣበይ ትፈልጣ?...
ካበይ ዝመጻእካ ኢኻ? …እንታይ
ኢልካያ?” ሕቶ ደራረባ።
ማሕሙድ’ውን ኣይተሃመለን፡ “ጨው
ወሲዳ እኽሊ ስለ ዘጕደለትለይ እየ ክረኽባ
ደልየ?” መለሰ። ኩነታቱ ስለ ዘተኣማመነን፡
“በል እዚኣ እያ እንዳ ኪዳነ፡ ኣበባ ኢልካ
ተዳሃያ!” ኢለን ናብ ዋኒነን ኣምረሓ።
ኣበባ፡ ምቕልል ኢላ ኣይተቐበለቶን። ንሱ

ግን ትኽ ኢሉ ንውሽጢ ገዛ ኣትዩ “ሰኒ
ሚያም!” በለ። ኣበባ ማይ ኣስትይኒ ዝበላ
ስለ ዝመሰላ ርብዒት ማይ መጠወቶ።
ማሕሙድ ኣጣጢሑ ኣብ ንእዲ ኮፍ
በለ። ኣበባ ፍቕያ ምእንቲ ክትኰና ዝማም
ኢላ ንጓላ ጸውዐት። ግዜ ኣይወሰደን፡ ካብ
ውሽጢ ጁባኡ (ሰደረያኡ) ሓንቲ ፖስጣ
ኣውጺኡ፡ “እዚኣ ኪዳነ ሰዲዱልኪ” እናበለ
ኣቐበላ። ኣበባ ግን ኣይኣመነትን።
“ኣበይ ኣሎ…? መዓስ ረኺብካዮ?”
ኣትሪራ ሓተተት።
ማሕሙድ ከባቢኡ ድሕሪ ምዕዛብ፡
“ኪዳነ ምስል ጀብሃት ሃላ” ድምጺ ውሕጥ
ኣቢሉ’ዩ ዝዛረብ ነይሩ። ኣይተረዳኣቶን፡
“እንታይ’ዩ ጀውሃት?”
“ሰውረት ኣይትፈልጥን!? ብረት ዓጢቑ
ምስል ዓዋተ ሃላ” በቲ ጸያፍ ትግርኛኡ
ደገመላ።
“እንታይ እዮም ዝገብሩ፡ ከቲሮም
ድዮም ዝበልዑ?”
“ኢ..ኮን ሕሩየት (ናጽነት) ከምጽኡ
እዮም ዝጋደሉ”። ኣበባ ነታ ደብዳበ
ኣብ ዘንብቡ ሰባት ከይትወስዳ ፈርሐት፡
ማሕሙድ’ውን ክትጥንቀቐላ እዩ
ሓቢሩዋ።
ኣበባ “እንታይ’ዩኸ! ጀብሀት…
ሕሩየት” ድቃስ ሰኣነት። ድሕሪ ሰሙን
ልዕሊ 50 ብረት ዝዓጠቑ ሰባት ተተቲዖም
ንደርህላሰ ዕስል በሉዋ። ካብ ተቐማጦ
ደርህላሰ ገለ ነብሶም ዝጥርጥሩ በርገግ…
በርገግ በሉ። ገለ ከኣ ኣብ ገዛኦም
ተሸርጎጡ። ሓደ ካብቶም ዕጡቓት እንዳ
ጭቃ ዓዲ ኣምሪሑ፡ “ንሕና ተጋደልቲ
ኢና! ቀልጢፍኩም መግቢ ኣዚዝኩም
ድራር ቀርቡልና። ዝሓመሙ ወይ ቁስሊ
ዘለዎም እንተ ሃልዮም ዶክተር ኣለና
ናብዚ ልኣኹዎም” ድርብ ሓበሬታ
ኣመሓላለፈ።
ኣበባ፡ ኮማንድስ መጺኦም ኢላ ነብሳን
ደቃን ኣበይ ከም ትሕባእ ጨነቓ። እታ
ንሳን ማሕሙድን ዝፈልጡዋ ምስጢር
ኣብ ኮማንድስ በጺሓ ከይትኸውን ከኣ
ሰገአት። ተቐላጢፋ ነታ ደብዳበ ካብ
ዝነበረታ ኣውጺኣ ኣብ ጉብጥሽ ኣእትያ
ሓዊ ኣቃጸለታ። ከም ወላዲት ቅድሚ
ነብሳ ብዛዕባ ደቃ ሓሰበት። ሓሚሙ
ንዝቐነየ ንእሽቶ ወዳ ሓቚፋ ከኣ ኣብ ቆፎ
ኣተወት። ኣይደንጎየን ገዛ ተዃሕኵሐ።
ባልገ ወዳ እዩ ኳሕኲሑ። ገዛ ብውሽጢ
ተረጊጡ ድምጺ ሰኣነ። “ኣበባ…ኣበባ”
ደጋጊሙ ጸወዐ። መልሲ ኣይረኸበን።
ብደገ ክትጻወት ዝጸንሐት ዝማም ዓባይ
ጓላ ንኣበባ፡ “ኣደ... ኣብ ቅርዓት ጠበንጃ
ዘለዎም ምልእ ኢሎም ኣለዉ! ባልገ
ብርሃነ ሓወይ ይጽወዓኪ ኣሎ” በለት
እናላህለሀት። ኣበባ ኣይኣመነትን። በቲ
ሓደ ኩነታት ከተረጋግጽ፡ በቲ ሓደ ኣብ
ደገ ንዝጸንሐት ጓላ ንገዛ ከተእቱ፡ ካብ ቆፋ
ወጺኣ ማዕጾ ፈንቀቐት። “እንታይ ደኣ
ምኽፋት ኣቢኺ? ተጋደልቲ መጺኦም
ሕሙማት ይርእዩን ይሕክሙን ስለ ዘለዉ
ንዕናይ ነዚ ቈልዓ ክነሕክሞ!” በለ ባልገ።
ኣበባ ህርመት ልባ መሰናግለኣ ክሰብር
ደለየ። እናኣንቀጥቀጠት ወዳ ሓዚላ

ድራር ለይቲ
ንቅርዓት ኣምረሐት።
ሓኪም፡ “ከመይ እዩ...ዝገብሮ….እስከ
ክዳኑ ኣውጽእሉ...”
“ዝበልዖ በለቕ የብሎ! ከብዱ ይሓብጥ...
እግሪ ከይተክል ደንጒዩ…”
“ካብዘን ከኒና ሓንቲ ንግሆ፡ ሓንቲ
ፋዱስ፡ ሓንቲ ምሸት፡ ካብዘን ሽረቦ፣ ሓንቲ
ማንካ ንግሆ፡ ሓንቲ ማንካ ምሸት ሃብዮ”
ስሙ ክምዝግብ ካብ ሳንጣኡ ጥራዝ
ኣውጸአ። “ስሙ?”
“ብርሃነ...”
“ብርሃነ መን?”
“ብርሃነ ኪዳነ ተፈሪ” ደጋጊሙ ጠመቶ።
መኻፍቲ ዓይኑን ኣፍንጫኡን ምስሊ ናይ
ዝፈልጦ ሰብ ኰይኑ ተሰመዖ።
“በዓል ቤትኪ ኣበይ ኣሎ…?”
ኣበባ፡ ሃንደፍ ኢላ ክትዛረብ
ኣይመረጸትን። ደኒና ትም በለት።
ደጋጊሙ ሓተታ። ኣይመለሰትን። “ሓቀይ
እዚ ቈልዓ... ወዲ ኪዳነ ጐበዝ ድዩ?” ኣበባ
ግራጭ ከም ዝወግኣ ስንብድ በለት። ኣብ
ከባቢኣ ገለ ደቂ ዓዲ ከይህልዉ ኣዒንታ
ንየማነ ጸጋም ኣኹለለተን። ሓኪም
ንመራሒ ሓይሊን ንተኸታታሊ ሜላን
ጸዊዑ… ብቛንቋ ዓረብ ገይሩ፣ እቲ
ዝሓከሞ ቈልዓ ወዲ ብጻዮም ወዲ ኪዳነ
ጐበዝ ምዃኑ ሓበሮም። መራሒ ሓይሊ፡
“ሕጂ ንእሽቶ ኣኼባ ስለ ዘላትና ምስ
ወዳእና ንገዛ ክንመጽእ ኢና” ብምባል
ተፋነዋ። እንተዀነ ከምቲ ዝሓሰብዎ
ኣይተመልሱን።
ኣበባ፡ “ሰይቲ ሽፍታ!” ተባሂላ
ክመጻ ዝኽእል ሰበብ ስለ ዝተረድአት
ኣንቀጥቀጠት። ድሕሪ ሰሙን፡ ካልኦት
ሸውዓተ ብረት ዝዓጠቑ ተጋደልቲ ትኽ
ኢሎም ናብ እንዳ ጭቃ ዓዲ ኣተዉ።
ጭቃ ዓዲ ሰንቢዱ ዝረግጾን ዝጭብጦን
ጠፊእዎ ላዕልን ታሕትን በለ። ንኣበባ
ጸውዑዋ ድማ ተባህለ። ኣበባ እናሰግአት
እንዳ ጭቃ በጽሐት። ኪዳነ ኣብ ቅድመኡ
ብሬን ደው ኣቢሉ፡ ዝናር ተሓንጊጡ ጎፍ
በላ። ሰንቢዳ ንድሕሪት ግልብጥ በለት።
ኪዳነ እታ ሰፋሕ ጎሎ ዳዕኳን ተጸሪባ፡
መቐነታ ኣብ መዓንጣኣ ተዋሒጡ፡ እቲ
ኣብ ሰሰሙን ዝቑነን ቁማል ዘጽድፍ ጸጕራ
ወንጨርጨር ኢሉ ተዓዘበ። “እምበርዶ
ኣበባ እያ?” ንነብሱ ሓተታ።
ኣብቲ ከባቢ ንሰብኣይካ ብስሙ
ምጽዋዕን ኣብ ቅድሚ ሰብ ምስዓምን
ከም ነውሪ ስለ ዝቝጸርን ዘሕፍርን ምስ
ሰዓመቶ ሽፍን ኢላ ንታሕቲ ጠመተት።
ስዒማቶ ኢሎም ኪርኪር ኢሎም ድማ
ሰሓቝዋ። ኪዳነ ንኽልተ ደቁ ብየማንን
ጸጋምን ሓቝፉ ርእሶም ደራረዞም። “እዘን
መድሃኒት መቐጸልታ ናይተን ኣቐዲሞም
ዝሃቡኺ እየን። ተጠንቂቕኪ ቀጽልሉ”
ዘረባ ከይወድአ፣ ሓንቲ ዓባይ ጸጸር ኣብ
ቅድመኡ ዱብ በለት። “ወዲ ሃብሮም…”
ሓፍ በለ። “ዕጠቕ…ዕጠቕ…!”
ሓደ ካብቶም ተጋደልቲ እዩ ትእዛዝ
ኣመሓላሊፉ። “ኣቦይ….ናበይ ኢኻ..?”
ሓተተ ዓቢ ወዱ። “ክንምለስ ኢና…
ኪዱ ገዛኹም…” ንደረህላሰ ንድሕሪት
ገዲፎማ ንምዕራብ ገጾም ተዓዝሩ።
ጭቃ ዓዲ፡ ነብሱ ከድሕን ንእንዳ
ፖሊስ ከይዱ፡ “ትማሊ ሸፋቱ ንዓድና
መጺኦም ብሓይሊ መግቢ ኣዚዞም
በሊዖም ከይዶም” ዝብል ጸብጻብ ኣቕረበ።
ሽዑ፡ ኣሽንባይ ሰይቲ ሽፍታ ክትበሃል፡
“ሸፋቱ ተቐቢልኩም፡ ኣድሪርኩም፡
ኣምሲሕኩም!” ተባሂልካ ትእሰረሉን
ኣዳራሻት ብሓዊ ዝቃጸለሉን እዋን እዩ
ዝነበረ። ኣበባ ካብ ዝፈርሓቶ ኣይወጸትን።
ሰበስልጣን ስርዓት ሃይለስላሰ፡ ሸፋቱ
(ጀብሃ) ዝቕበላ ዓድታት፣ ንብረተን

ክዝረፍ፡ ኣዳራሻተን ብሓዊ ክቃጸል፡
ኣዚዙ ነበረ። ደርህላሰ ከኣ ሓንቲ ካብተን
ክቃጸላ ዝተፈርዳ ዓድታት ኰይና። ዓዲ
ሸቐልቀል ኣትዩዋ። ነቲ ትእዛዝ ዝሰምዑ
ገለ ሰባት፡ ንኣበባ ደቃ ሒዛ ካብ ዓዲ
ክትእለ ሓበሩዋ። ኣበባ ስንቃ ቋጺራ ኣብ
ዓረዛ ናብ ዝነበሩ ኣዝማዳ ከደት። ኣብ
ዓረዛ’ውን ኣይቀሰነትን። ክፉእን ጽቡቕን
ኣብ ዓዳ ኰይና ክትጽበዮ ደቃ ጠርኒፋ
ንደረህላሰ ተመልሰት።
ሓደ ለይቲ ኣኽላባት ናይቲ ዓዲ ኣመና
ጭንቕ… ጭንቕ... በሉ። ኣበባ ኣሽንባይ
ኣኽላባት ተጨኒቖም ገለ ገልጠም እንተ
ኢሉ’ውን ከይደቀሰት እያ ትሓድር።
ብስንባደ ክዳና ገልቢጣ ወደየቶ። ካብ
ዝፈርሓቶ ኣይወጸትን ገዛ ተዄሕኵሐ።
መን ኣይበለትን ኳሕ… ኳሕ…
ደጋገመ። ኣጽቅጥ። “ኪዳነ እየ ክፈትኒ?”
በለ ብደገ፣ ትሕት ብዝበለ ድምጺ።
“ከገርሁኒ እዮም…!” ብምባል ትንፋሳ
ሓቢኣ ስቕ በለት። ኪዳነ፡ “እታ ማሕለኻ…

ኣቐብልኒ…” በለ። ከምዚ ተጋደልቲ
“ድራር ለይቲ” ዝብልዎ ኣቐዲሞም
ክልተኦም ብዝፈልጡዋ ቃል ገይሩ እዩ
ተዳህዩዋ። ካልእ ክልተኦም ዝፈልጡዋ
ቃል ክደግም ተማሕጸነቶ። ኪዳነ ምዃኑ
ኣረጋጊጻ። ፈጥፈጥ እናበለት ከፊታቶ።
ኪዳነ ዕጥቁ ኣይፈትሐን። “ንጽባሕ ሓሙስ
ኮማንድስ ክወስድኹም ክመጹ ምዃኖም
ስለ ዝተሓበረና እየ ሰለስተ መዓልቲ
ብዘይ ዕረፍቲ ተጓዒዘ መጺአ ዘለኹ።
ግዜ ስለ ዘይብልና ያላ ተበገሱ። ብጾተይ
ኣብ ለይቶ ይጽበዩና ስለ ዘለዉ ብዘይካ
ሓፍ ኢልና ምብጋስ ካልእ ኣማራጺ
የብልናን!” እቲ ኣበሃህላ ንኣበባ ሃንደበት
ኮና። “ንኣሕሞትሙተይዶ ክነግሮም ስቕ
ኢለ ክኸይድ?” ኣብ ሓሳብ ተሸመመት።
ምርጫ ዝህብ ግዜ ግን ኣይነበረን። ሰዓት
ክልተ ናይ ለይቲ ተወሊዶም ንዝዓበዩላ
ዓዶም ራሕሪሖም… ጕዕዞ ጀመሩ።

ይቕጽል

ኣገዳሲ ስጕምቲ ...
ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ
1. ነፍሲ ወከፍ ተቐማጢ ከባቢና ጥቕሚ
ዓይኒ-ምድሪ ተረዲኡ፡ ዓይኒ-ምድሪ ኣብ
ጥቕሚ ከውዕል፣
2. ዝዀነ ሰብ፡ ምጥቃም ዓይኒ-ምድሪ
መርኣያ ምዕቡል ሕብረተሰብ ምዃኑ
ተረዲኡ፡ ንዘይተረደኦ ከረድእ ግዴታኡ
ይኸውን፣
3.
ነፍሲ-ወከፍ
ዓይኒ-ምድሪ
ዘይጥቀም ተቐማጢ ከባቢ፡ ነቲ ቀዛፊ ዝዀነ
ሕማም ኣመሓላላፊ ምዃኑ ክርዳእ፣
4. ነፍሲ-ወከፍ ተቐማጢ ከባቢ፡ ብዛዕባ
ጥቕሚ ዓይኒ-ምድሪ ንህጻናት ደቁ
ኣስተምህሮ ኰነ መረዳእታ ከመሓላልፍ
ግዴታኡ ይኸውን፣
5. ዝዀነ ሰብ ገዛ ክካረ እንተደልዩ፡
ዝካረዮ ገዛ ዓይኒ-ምድሪ ከም ዘለዎ ፈሊጡ
ክካረ፣
6. ዝዀነ ኣካራያይ ገዛ፡ ዓይነ-ምድሪ
ዘይብሉ ምስዘካሪ፡ ምስ ተኻራያይ ብሓደ
ዓይኒ ተራእዩ ብሕጊ ተሓታቲ ይኸውን፣
7. ዝዀነ ተቐማጢ ይኹን ካልእ ኣካል፡
ቀልቀል ኣብ ደገ ክሸይን ምስዝርከብ፡
ቀልቀሉ ባዕሉ ኣልዒሉ ኣብ ጥቓኡ ኣብ
ዝርከብ ዓይኒ-ምድሪ ክውግኖ ይግደድ፣
8. ንኻልኣይ ግዜ ንዝተረኽበ ድማ
ናቕፋ 150 ክሳብ 200 ክቕጻዕ።
“ክቡር ተቐማጣይን ምምሕዳር
ከባቢናን፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ
ቅዋም ብግቡእ ተረዲኡ ኣብ ግብሪ
ከውዕሎ እናተሓሳሰብና፡ ንምምሕያሹ ኰነ
ንተወሳኺ ጽፈት፡ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር

ከባቢ ሽዕብ፡ ኣብ እዋን ስራሕ ቀዳምነት
ከምዝህቦ ንሕብር” ዝብል ይርከቦ።
ኣብ’ቲ ናይ ጽንብል ኣጋጣሚ፡ ዓበይቲ
ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን፡ ኣብ’ቲ
ህይወት ሰብ ንምድሓን ዝተወስደ
ስጕምቲ ሓጎሶም ገሊጾም። ኩሉ ህዝቢን
ትካላት መንግስቲን ነቒሖምን እንተ
ዘይሰሪሕዕሙሉ ብላሽ ከምዝዀነ ድሕሪ
ምግንዛብ ከኣ፡ ንሰናይ ተበግሶ፡ ነፍሲ-ወከፍ
ሰብ ንረብሓኡ ምዃኑ ተረዲኡ፡ ብልዑል
ንቕሓትን ትኹረትን ግደኡ ከዕዝዝ
ተላብዮም።
ድሕሪ ምዕዳል ምስክር ወረቐት፡
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም
ገብረእየሱስ ናይ መዕጸዊ መደብ ቃሉ
ሂቡ። ንሱ “እንቋዕ እዚ ረአና” ድሕሪ
ምባል፡ እቲ ስራሕ ንድሕነት መላእ
ሕብረተሰብን ከባቢኡን ምዃኑ፡ ህዝቢ፡
ነቲ ዝተበጽሐ ንቕሓት ዓቂቡ፡ ብሰብ ሞያ
ጥዕና ዝወሃቦ መምርሒ ሰሚዑ፡ ብዝግባእን
ብቐጻሊን ከተግብሮ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ መዛዘሚ ናይ’ቲ ጽምብል፡ ኣብ’ቲ
ጽምብል ንዝተረኽበ ኩሉ ሰብ ናይ ምሳሕ
እንግዶት ተገይሩ።
እቲ መደብ፡ ብጉጅለ ባህሊ ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ.
ንኡስ ዞባ ተሰነይን ድምጻዊ ዓንዶም
ደበሳይን እዩ ማዕሪጉ ውዒሉ። እታ ጉጅለ
ባህሊ፡ ብጀካ መዝሙርን ደርፍን፡ ቀልቀል
ኣብ ደገ ምውጻእ ንዘምጽኦ ሕማቕ ሳዕቤን
እተረድእ ሙዚቃዊ ድራማ ኣቕሪባ
ነይራ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ግዜ ምኽባር ...
ሳምሪ፡ ኣብ ዘለኽዮ ዕዙዝ ሰላምታይ ይብጻሕኪ። ብናፍቖትኪ ዝተባሕተ ልበይ
ናተይ ብምዃንኪ ዕጉብ’ዩ። ካብ ንላለ ብቐንዱ ድማ፡ ብፍቕሪ ካብ ንጽመድ እዋን
ከስተውዕለሉ ዝጀመርኩ ጠባይኪ ግን ኣይግድን። ኣብ ግዜ ቆጸራ ድንጒይ ኢልኪ
ከም ትመጽኒ መቸም ትስሕትዮ ኣይብልን’የ። ብዙሕ ግዜ ምኽረይ ለጊሰልኪ
ክትቅበልዮ ኣይከኣልክን። ኣብ ልዕሌኺ ምሉእ ፍቕሪ ስለ ዘለኒ፡ ንኽጻወረኪ
ድሉው ኰይነ’የ። ኰይኑ
ግን፡ ግዜ ክትሰርቅለይ
ከለኺ፡ ኣብ ህይወተይ
ዓቢ ነገር ተጉድልለይ
ከም ዘለኺ ክርድኣኪ
ኣለዎ። ኣብ ግዚኡ
ክበጽሖምን ክትግብሮምን
ዘለኒ ነገራት ይጉተቱ
ኣለዉ።
ብዙሕ ግዜ፡ ኣብ ግዜ
ዘለኒ ንጹር ኣመለኻኽታ
ትቕበልዮ ኣይኰንክን። እቲ ሽግር ብሃሰሰ ለባም ትጐዓዚ ስለ ዘለኺ’ዩ።
ንህይወትኪ ዕላማ እንተ ተትሕዝያ ትርጕም ግዜ ምተሰቆረኪ ነይሩ። ንዘለኪ
ፍልጠትን ሓይልን’ውን ኣብ መዓላ መውዓልክዮ።
ደቂ-ሰብ ነተን ዘለዋና ውሑዳት ናይዛ ምድሪ ዕድመና፡ ክንሕጐሰለንን
ክንጥቀመለንን እንተ ዘይክኢልና፡ ምንባርና ትርጕም ዘለዎ ኣይኰነን። ገለ ከነፍሪ
እንተ መዲብና ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና፡ ምስ ግዜ ዘለና ዝምድናን ቅርበትን
ምትዕርራይ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ግዜ ኩሉ ነገር እዩ። ህይወትና ድማ፡ ብግዜ’ያ
ትዕየር። ካብ መስመር ግዜ እንተ ወጺና ባዶነት’ምበር፡ ምሉእነት የብልናን።
እዞም ኣብዛ ምድሪ ክንውንኖም ሃረር ንብሎም ነገራትን ጽቡቕ ነገር ዘፍረዩ
ሰባትን፡ እቶም ትማሊ ይኹን ሎሚ ግዜኦም ብጽቡቕ ዝወደቡን ዘመሓደሩን’ዮም።
ስለዚ፡ ንሕና’ውን ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወትናን ፍቕርናን ዕዉታት ኴንና
ክንወጽእ፡ ኣብ ግዜ ዘለኪ ኣጠማምታ ከተዕብይዮን ከተስፍሕዮን ይግባእ።
ንግዜ ክብሪ ምሃብ ንነብስኻ ብድስፕሊን ምህናጽ’ዩ። ንለውጥን ዓወትን ድሉው
ናይ ምዃን ጥበብ’ውን እዩ። ስለዚ፡ ኣብ ኮረሻ ዘይርብርብ ግዜ ተወጢሕኪ፡
ዘይሃስስ ፍቕርን ዕላማን ህነጺ። ምእንቲ ጽባሕ ዝሓሸን ዝበለጸን ህይወት
ክትመርሒ። ምኽንያቱ፡ ግዜ’ውን ኣካል ፍቕሪ ስለ ዝዀነ። ንግዜ ምኽባር ንገዛእ
ርእስኻ ምፍቃር እዩ። ግዜ ምኽባርን ምኽሳብን ንባዕሉ ዓወት እዩ።

ዘየቐንዙ ሕማም

ሩዝ፡ ካብ’ቶም ኣብ ዓለምና ዝርከቡ
ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ዓይነታት
ጥረታት ሓደ እዩ። ካብ ህዝቢ ዓለምና፡
ልዕሊ ፍርቂ መግቢ ሩዝ ምምጋብ
የዘውትሩ። መብዛሕትኦም እቶም ንሩዝ
ከም መሰረታዊ መግቢ ዝቖጽርዎ ህዝቢ
ዓለም ኣብ ኣህጉር ኤስያ ይርከቡ። ገለ
ካብተን ሃገራት፡ ሩዝ ንዝብል ቃል ብላዕ
ከም ምባል ክጥቀማሉ ይረኣያ።
ኣመጻጽኣ ሩዝ
ሩዝ፡ ከም መግቢ ክብላዕ ዝጀመረሉ
ብልክዕ’ኳ ክፍለጥ እንተ ዘይተኻእለ፡
ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ግን፡ ኣብ
ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዝነብሩ ዝነበሩ
ኣህዛብ ይምገብዎ ነይሮም ዝብል ትንተና
ኣሎ። ተመራመርቲ ስነ - ጥንቲ፡ ካብ
ቅድሚ 5,000 ዓመት ኣብ ደቡባዊ
ምብራቕ ቻይና፡ ሰሜናዊ ክፋል
ታይላንድን ቬትናምን ይለምዕ ከም
ዝነበረ መርትዖታት ረኺቦም’ዮም። ከምዚ
እናበለ ድማ፡ ብነጋዶ ናብ ዝሰፍሐ ክፍል
ኤስያን ዓለምን ተዘርግሐ።
ተኽሊ ሩዝ
ሩዝ፡ ኣብ ዓዘቕቲ ናይ ማይ ዘለዎ ቦታ
ይበቊል። ብግቡእ ንኽዓቢ ሙቐትን
ጠሊ ዘለዎ ክሊማን ስለ ዘድልዮ፡
ብብዝሒ ኣብ ትሮፒካዊ መስመር ናይ
ዓለምና ይበቊል። ሓድሽ ብቋል ተኽሊ
ሩዝ ብሩህ ቀጠልያ ሕብሪ ኣለዎ። እቲ
ተኽሊ ምስ ዓበየ፡ ማለት፡ ምስ ኣኸለ ከኣ፡
ወርቃዊ ብጫ ሕብሪ ይሕዝ። ተኽሊ
ሩዝ ድሕሪ ምትካሉ፡ ካብ 110 ክሳብ
180 ኣብ ዘሎ መዓልታት ምህርቲ
ይሕፈሶ፡፡ ቁመት ዕብየቱ ዘእከለ ተኽሊ
ሩዝ፡ ካብ ሜትሮን ዕስራን ክሳብ ሜትሮን
ሰማንያን ይበጽሕ። ቻይናን ህንዲን ከኣ፡
እተን ቀንዲ ሩዝ ዘፍርያ ሃገራት እየን።
ዓይነታት ዘርኢ ሩዝ
ተመራመርቲ ከም ዝገልጽዎ፡ 20
ዝኣኽሉ ዘርኢ ሩዝ ከም ዘለዉ ይገልጹ።
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ብብዝሒ ዝዝርኡ ዘለዉ
ዓይነት ሩዝ፡ ክልተ ጥራይ’ዮም። ሩዝ
ኤስያን ሩዝ ኣፍሪቃን። ሃገራት ብመጠን
ዘፍርይኦ ብዝሒ ሩዝ ከምዚ ዝስዕብ
ተሰሪዐን ይርከባ። ብቐዳማይ ደረጃ ቻይና

ሩዝ

ኰይና፡ ህንዲ፡ ኢንዶነዥያ፡ ባንግላድሽ፡
ታይላንድ፡ ቬትናም፡ በርማ፡ ጃፓን፡
ብራዚልን ፊሊፒንስን ስዒበን ይርከባ።
ትሕዝቶ መግቢ ሩዝ
ካርቦሃይድሬት 80.4 %
ማይ 12.0 %
ፕሮቲን 6.7%
ማዕድን 0.5%
ስብሒ 0.4%
ጥቕሚ ሩዝ
ዳርጋ ኩሉ ኣብ ዓለምና ዝፈሪ ሩዝ
ህዝቢ ከም መግቢ ይጥቀመሉ። ህዝቢ
ኤስያ ካብቲ መዓልታዊ ዝምገብዎ
ሩዝ ፍርቂ ናይቲ ንመዓልቲ ዘድልዮም
ጸዓት (calory) ይረኽቡ። ሩዝ ኣዝዩ
ብሉጽ ምንጪ ካርቦሃይድሬት’ዩ።
ካርቦሃይድሬት ንኣካላትና ጸዓት ካብ
ዝህቡ ዝተመጣጠነ መኣዛታት’ዩ። ሩዝ
ሽሕ’ኳ ትሑት ትሕዝቶ ናይ ፕሮቲን
እንተ ሃለዎ፡ ብብዝሒ ምስ እንምገቦ ግን፡
ኣገዳሲ ምንጪ ናይ ፕሮቲን ክኸውን

ይኽእል’ዩ። ብተወሳኺ፡ ብትሑት

ዓቕሚ’ኳ ይዅን’ምበር፡ ሩዝ - ቪታሚን
ቢን ዝተፈላለዩ ማዕድናትን ማለት ከም

ሓጺን፡ ፎስፈረስ፡ ፖታስዮምን ሶድዮምን
ኣለዎ። ሩዝ፡ ኣዝዩ ትሑት ትሕዝቶ
ናይ ስብሒ ስለ ዘለዎ ንኸተሕቅቖ
ዝቐለለ እዩ።
ሩዝ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝተመስርሑ
መግብታት ንረኽቦ። ንኣብነት፡ ኣብ
ከም ናይ ህጻናት መግቢ፡ መረቕ፡
ንቑርሲ ዝዀኑ ዕሹጋት ኣእካልን
ሓርጭን ወዘተ. ከምኡ’ውን፡ ቢራን
ካልኦት መስተታትን ዘፍርያ ትካላት
ሩዝ ክጥቀማ ይረኣያ’የን። ኣብ ጃፓን
‘ሴክ’ ዝተባህለ ብሩዝ ዝስራሕ ናይ
ሩዝ ነቢት ኣሎ። ተወሳኺ፡ ሩዝ ከም
መግቢ እንስሳታት’ውን ይጠቅም’ዩ።
ኢንዱስትሪታት’ውን ኣብ ምፍራይ
ቸሜንቶን ስነ - ቐመማዊ ፈሳስን ከም
ንጥረ - ነገር ይጥቀማሉ’የን። ብዘይካ’ዚ፡
ህዝቢ ኤስያ፡ ነቲ ርጉድ ዝበለ ሓሰር
ተኽሊ ሩዝ ንመስርሒ ቆቢዕ፡ ዘምቢልን
ናሕስን ይጥቀሙሉ።

ከምዚ’ውን ኣሎ!

ኣየገርምንዶ?
ኣብ
መንጎ
የሩሳሌምን
ተልኣቪቭን ዝርከብ በዓቲ’ዩ።
ዕድሚኡ ካብ 8 ክሳብ 25 ሚልዮን
ዓመታት ይግመት። ኣብ ውሽጡ፡
ካብ ላዕሊ እተንጠልጠሉን ካብ
ታሕቲ ዝበቘሉን ኣዕኑድ ጨው
ይርከቡ። እዚ በዓቲ፡ ዓመት መጸ
ብበጻሕቲ ምስ ኣዕለቕለቐ’ዩ።

እዚ ኣብ ዓበይቲ ጐደናታት ቨነዝዌላ
ከም ፍሉይ ሓደጋ ዝርአ፡ ‘ላ ማንቻ ኔግሮ’
ተባሂሉ ዝፍለጥ ጸሊም ሸታሕታሕ ዕነ
(ጨፈቃ) ናይ ማስቲካ ባህርያት ዘለዎ
ኰይኑ፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብታ ሃገር
ጥራይ ዝተኸስተ ሓደገኛ ጭቃ’ዩ።
መንግስቲ ቨነዝዌላ ሚልዮናት ዶላራት
ኣውጺኡ ዘይተሓለለ ምርምር’ኳ
እንተካየደ፡ እንታይ ምዃኑን ካበይ
ከም ዝመንጨወን፡ ብኸመይከ ክጠፍእ
ይኽእል? ክሳብ ሎሚ ኣይፈለጦን። ‘ላ
ማንቻ ኔግሮ’ ንፈለማ እዋን ብ1987 እዩ፡
ኣብቲ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝወስድ
ቀንዲ ጐደና ከተማ ካራካስ ተራእዩ።
ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ከኣ በብዓመቱ
እናወሰኸ ብምምጻእ ኣብ ርእሲ’ታ
ከተማ ቀንዲ ናይ ጐደና ሓደጋ ኰይኑ

ኣብ ኮክ ሳንጋ (ታይላንድ) ምስ ንጉስ
ኮብራ ብምቅላስ ዝካየድ ፌስቲቫል
ኣሎ። እዚ ኣብ’ታ ገጠር ከም ባህሊ
ርዒሙ ዝርከብ ቅልስ’ዚ፡ ካብ ቅድሚ
60 ዓመታት ኣትሒዙ ይዝውተር ከም
ዝነበረ’ዩ ዝንገር፡፡ ቀንዲ ምንጪ ቱሪዝም

ኰይኑ ድማ ኣሎ፡፡
እቶም ኣብቲ ቅልስ ዝሳተፉ ተቐማጦ’ታ
ገጠር፡ ካብ መርዚ ናይቲ ተመን ዝከላኸል
ፈውሲ ኣቐዲሞም ይወስዱ እዮም።
ይኹን’ምበር፡ ሓያሎ ሰባት ኣብዚ ቅልስ’ዚ
ከም ዝሞቱ’ዩ ዝንገር።

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት

ንኣፍልጦ
ይቕጽል ኣሎ። እቶም መራሕቲ ከም
ዝገልጽዎ ብሰንኪ’ቲ ኣንደልሃጺ ጭቃ
መካይኖም ካብ ቁጽጽሮም ወጻኢ ከም

ዝዀና ይገልጹ።

መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ

ኤርትራ
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ĄŶƆĜǆĆƌùƱęƄǆ

ƄŊƳƄŊğƥŊĉƛŶǄŚĄǤŇŚ
ƶŕƙǁǉƶŕȡôôǁƧǎǎėŚ
Ƅű ƄŊ Ƨǎǎę ÿȞħƤ ȣùǶŚ
ŶŉŚ Śĉñęŗ ƥęğǆ ǆƌƄú ğƥ
ƢƋôÍǁ ŕğŗȞȳ ƄŊƳ Ŵǆ ÿȞħƤ
ȣùǶŚ Ƨǎǎę ǎć ƌŊ ćĊġŶ
ƌŊŉŚŚĉñęŗƥęğǆǆƉƄúğƥŶ
ĬǌĄǆŗƏǆűÍǁŕƭƤŕƱôƗȳ
ƄŊ Ƨǎǎę ÿȞħƤ ȣùǶŚ

ƎŚğŕȣ ƆŶŕ ǉƄ ƔŶƌ ȣùǶŚ
ǁǎùǁƌÍǂȳ ȣùǶŚ ƉƄ ƌŊ ĉŶňŊ
ƌŊĉġćƯƌŊĉƯƴŊƶĄȓƆűǡęÍǂȳ
ĄƭùŘƤǤƵǹÿǌġƅęŚėƁŶŊŊ
ŶŕğŚȤŶ ŊľƭŚŶ ǉĮƄŶġŚǇ
ġô ƶűŅęƊ ǎć ƄŊƳ Ɔŕƙǁǉ
ĄĉñęǎǄŴĜúąŶ
ƄŊƳƎŶęƆǇƶĹűŴŶǻȞŘŚǻėā
Ƨǎǎę ȓņľ ƧȓƃŚ ƉĄƶǦŊ
ƎŶǦŶƱŋ ŶƛƆù ƃŴȳ ŶƄŊűŚ ƄŊ
ÿǣƲųÍǂȳ
ŕğŚȤŶ ŊľƭŚŶ ĄŶƆĜǄŚ ǉĮ
ȣùǶŚ Ŷÿǉ āŊęŕĜŊ Ƅƶǂ Ƨǎǎę ĄǉĔ ƆŕŶ ŶƧǎǎę ƄŶġŚǇƄŊŗƶôƭôǉĔǜŅȐýƉĉ
ƄǡǌĞ űǡęÍǂȳ Ƅű Ɖĉ Ćƌù ĉġ ƶĹĔň ǉĮƄŶġŚǇ ŕćïĚ ƭĜęŕƧ ƱúÍǁŕǡŶƳŅƱôƗȳ
ĉŶŘǆÍǁƱƴĉǏȲùƎƯȣùǶŚƱǆŊõ ƎùŕƎȣöÍǁŶƃùƌǻėāƎŚÿùȞŶ
ƄŊƳ Ƨǎǎę ĄǉĔ Ɖĉ ĄĉƱų
āŊĔŕĜŊŶ ǾƧ ƱǆŊõ ȎŊāŶ ǁĤǦĔƌÍǂȳĉƛŶǄŖƆŗƱľęŅƇƶűŅė ƱľĔŅŴǇĄôƎƬŘŚƆŶŕǉƄűǆĕȶ
ÿǉÍǇĉȳ Ŋȣ÷ǆ ƉƄ ƄŊƳ āǛ ÿğňŚŶ ƄǤňŊ ƄǤ÷ùȑƁŶŶ ęƃƙ ÿǉ Ɔŗ ƱľĔŅƇ ÿğňŚ ƄƆćųǏ
ŅȐāŴǇ ƱôŴ ŊŕƎŷúǛ ƶŕƭŊôô ƏôǞ ƶƢǉƄ ƏǆűŶÍǁŶ ƶġĄƭƙȳ űǆĕ" ƶŕƥñŅŶ ǦƵ ŊùƎƯǏ
ƭôĉ ȣùǶŚ Ƅƶǂ ƄǡǌĞÍǂȳ ƉĉƳ ġôƳƄűƄŊƳƆƥŶÍƳęýľƉǆƉǎƊ ŕǶĮĄŴõ" ƌŊ ǉǄŲ ŶƶĹĔŅôŶ
ƭǆűŚ ŶŊľƭŚ ĄŶƆĜǄŚ ƶȣŚĩ ƌŊƳƶŕƙǁǉŶǻȞŘŚŕŅǣĜǻėā āśŘŚ ŊƶǦňƆǏ ǆĉùĜƇ űǆĔŶ"
ƧǎǎėŚĉġėƯƖƄƄƶǂƄǡǌĞÍǂȳ
ƄŊƳ Ƨǎǎę ƆƳ ƖƄ ĬǌĄǆŗ
ŅƳ ƄǤǹĆÍƳ ǎć ŶƗúĉ
ƏǆűÍǁŕƭƤŕȳ
Ɖćǆ ŕȞŕŶŗ ćŚĖƎ  ƶƜŲ
ĄŶƆĜǄŚęýġȞŕŴƆŴŅùƊƄŊƱŶ
ĄǉĔŶƭǆƉĉĄǦôȐÿğňŕǆ
ŕĖȞŴŴƱôƥÿȎęŗǦƵŊƶŕƙƆôŴ
ƶǻĬĄõȲŶĜňŚƱƆĉűõÿğňŕǆ
ĄǶŶƄŅęŗƯŴƎŶĜęāƄôŴƆŊùȳ
ƄŊĜňŚƱġęȎõÍǂȳıǎĆāǛƄŊ

Ɖĉ ǎƴǆűęŶ ƏǆűÍǁ ĬĖŅȳ ƄŊ
ĄƢǌƆŘ ƖƄ ƌùƁǆŗ ŊĉƟŶ
ƎƯƢŚŅĻƪćôŚÍǂȳ

ĄŶƆĜǆĞïĉǆęǤƄôĉ
ƄŊƳ ƄŊ ğƥ ŊĉƛŶǄŚ 
ĄǤŇŚ ƄŊ ƶŕƙǁǉ Ƨǎǎę
ƄŊ Ƨǎǎę ıǋ ƎǌŶÍǁ ŕğŗȞȳ
ƄŊƳ Ƨǎǎę ǎć Ɖĉ ĊǍùŶ

ĄŶƆĜǆǌƤŚǡŊęƄŊ
ƄŊ ćĊġ ƄŊ ǋȩęŚĄŶŚ
ƄƧśĄƌųƎÍǁ Śĉñęŕǆ ƱȓŶƯ
ƱôƗȳ ŊŕƢğƘ ǎć ƄŊ ćĊġ
ƄňùŴǆǢǞôňñöƄǎćġƏǆű
ǧǎųǧǎų ĊǄƤ Śĉñęŕǆ ƄŊ
ġűǻŅŊƆűǻȣȳ
ƄŊ ćĊġ ħǎħǆ Ǝȣô
ĜėƤŚ ĠƎĖŘĖ ğǆűġÍǁ ƱȓŶƯ
ƱôƗȳ ıǎĆ āǛ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ
ƧǎǎėŚ Ŵǆ ÿȞħƤ ȣùǶŚŶ
ĄǉĔŶŕğŕȞƆƯƢŚÍƧŶűǆĔÍǁȳ
ƄŊƳŊĉƛŶǄŚĄǤŇŚ
ƄñǢėƤ Ąƭùŗ ǉĮƄŶġŚǇ ƄŊ
ğƥ ƶŕĜęƪ ƧǎǎėŚ ǎć ƄŊ
ƧǎǎęÿȞħƤȣùǶŚĉġŊȔŕǆ

ĉĸȓȑęĄǉĔƛŶƌùƆŶƱǶļôôÍǂ
űǆĕȳ

ƄŊ ŉŚ Śĉñęŗ ƥęğǆ ǆƉƄú
ğƥƉĉĄĉñęŴǆƃŶǦùƶżƏǆűÍǁ
ƶĜęā ƱôƗȳ ƄŊƳ ŊĉƛŶǄŚ 
ĄǤŇŚƄñǢėƤĄƭùŗǉĮƄŶġŚǇ
ƄŊğƥƶŕƙǁǉƶŕȞ÷ôǁŶǻȞŘŚ
ǎć ƄŊ ƧǎǎėŚ ĄǉĔŶ ıǋ
ƎǌŶŶȡĩŶĤƧŶÿŶŗƌŊśĉǉǄŲ
ƏǆűÍǁƎűǻȣȎųüȳ

ƆƳ ƄŊ ĄǎĔƛ Ŵǆ ĉęƃŚ
ôŇĜǇƶĹĔŊƊƄùňğŚŊĄĤćƯŶ
ŊƶŕȞ÷ôǁ ƄŊ ğƥ ƶęƉŊ
ĄŶƆĜǆĜôćƤŚǇïŶġ
ƄȃęľŚŶ ŕǶĻĄÍǁ ĜĖüǇȳ
ŊƭŇƂ Ɔŗ Ƨǎǎę ıǋ ƎǌŶ
ƉĄǆ ǥęƌ ŊǻĔ űǡėŚ Ŵǆ ğƥ ƄŊƳŊĉƛŶǄŚĄǤŇŚ
ǥęƌŶƄùňğŚĄǋŴğƥŕŶȎňęľ ƄŊĄǋŴğƥƶŕƙǁǉƧǎǎėŚ
ġô ƶűŅĔ ŶƯƂ ƉŶȎňęľÍǁ ȓƬĔȳ ƄŊƧǎǎęĄǉĔÍǁŕğŗȞȎųüȳ
ŊƭľĄǆ ƉƄ ƄŶȎňĖĹǇÍǁ ƎŊù
Ɔǉȣęȳ
ƄŊ ƏôǞ ƭǋĹǆā ŕćïĖŚ
ŶĄȑƃ ƖƄ Ŷľǋ ƎǌŶŶ ĊǍù
ėŊƭǆ ƭĄŚ ƄŊ ƭƧǋ
ĉƟŶŶ ŊćƯĔ ƎǉȣƄõÍǂ Ʊú
ȬúŗƌƤ ġűȣùǶŚŶ ƄñǢėƤ
ĄǉŅǆȳŕġȡƆǡŊęƉƄƄŊƌùƆ
ƶĉǎŴŘŚŶÍǁȳ ƄŊƳ ŊĉƛŶǄŚ
ƄǤǹĆŘŚƌŊƳƶƭŅǁġėāĜĖü
 ĄǤŇŚ ƄñǢėƤ Ąƭùŗ ǉĮ
ƄŊ ƱľĔŊƊõ ƆƥŶ ƄŊ ƌùƆ
ƄŶġŚǇ ƄŊ ƏôǞ ƭǋĹǆā ƄŊ
ŕĄğğö Ŵǆ Ƨǎǎę ĄǎĔƛ
ƶŕƙǁǉ Ƨǎǎę ġűȓýȣ ƄŊ
ƎŶėƖŊȳ
Ƨǎǎę ÿȐę ƴŶŘÍǁ ŕğŗȞȳ
ƄŊƳ ƧǎǎęÍ ƆƳ ƖƄ ĬǌĄǆŗ
ƄŊƳ ŊĉƛŶǄŚ  ĄǤŇŚ ŊĉƟŶƎĩôĉŅĻƪȳ
ƄñǢėƤ Ąƭùŗ ǉĮƄŶġŚǇ ƖƄ ŶÿȐę ƴŶŘ ŕćïĖŚ ćƆƉ÷ǆ
ƄŊƧǎǎęġűȓýȣȲƄŊǦǻĆ ǉĔǜ ƆŶƉôƗÍǁ ȞöĄǇȳ ƄŊÍŗ
ŕƥǌǋĔ ǆ Əǆű ǎć ŕƭƤŕ ƆƥŶÍŗƄŊƶƌǁǎƶűŅĔƧǎǎėŚ
ƄôƗȳ
ƉƄ ƆƯƢŚ űǆĔȳ ǉÿę ǦŴ ŴŊ
ƄƌǌĉǄƤŚĉñęŕǆġôƶƱŶŅùƊ
ǦǻĆ Ŷƭǆ ŕïűǆ ƱƧȎƄõȲ ŶÿǄú ƭĄŘŚ ƄĶĖȎǇ ǎāĖ
ġĉƬŕǆ ƶǡùȎõ űǡęÍǂȳ ƶƜű ĉȓŴāāǛÍǁƶĉôĢƱôƗȳ
ǆƗŶ ÿğňŕǆ ŊǦǻĆ ƄŇô
ƎǡùȓƆĹôŶŶňñƆŊôŶŶȳǦǻĆ ŊÿȞħ ġűȓýȣ ĄŅïïöÍǂȳ
ŊÿȐęƴŶŘƄŇùƌŶŊƲÿŚĜňŚ
ŶƭǆĉŶȀÿǧĜǆÍǂȳ
ÿğŊƌ ƎŚǡùȓ Ƣǆ ĄùƆƛŚƙ
ƆƳ ŊĉƛŶǄŚ  ĄǤŇŚ Ɖŕāùȣ ŚƛƆù ƃƙȳ Ƅű ƖƄ
ƶŕƙǁǉ Ƨǎǎę ƉƄ Ŷƭǆ ƌŊŗ
ƶÿôȞ ƶÿĤŶ ƶŅôȎŶ ġėā
ŶƛĜęā ƄƛƃõųÍǂȲ ƆƳ ƖĉƳ
ƭǆűŚĄǉňŚǎćŅƳƄǤǹĆÍƳ
ŊĹȑöƎǎȞƄõƆĉāȎŶȳ
ŶŉŚ Śĉñęŗ ćĊġ ƢƋùŴ ƃŴ
ŕğŗȣŴȳ Ɖĉ ƧȓƃŖ ƖƄ ƄŊŗ
ƧǎǎęğùĜǆŗŊĉƟŶŕƭƤŕȳ
ƆŗƶűŅĔƧǎǎęÿȞħƤȣùǶŚ
ƄŊĊŶǧŉŚŚĉñęŗćĊġŶŉŚ
Śĉñęŗ ƥęğǆ ǆƉƄúŶÍǂ űǆĕȳ
Ŵǆ ŊÿĮ ƖƄ Ƅƶǂ ÿǄù ƶƜű
ƧǎǎęƎğŊŶÿǄúǦƵĉȣù÷ǆ
ƶƄŅŴõĄğǸƧǎǎęÍǂűǆĕȳ

ƄŊƧǎǎęıǋƎǌŶŶȡĩŶĤƧŶ
ǎćƆŗƶŕƥñŅŶĄĉęþŶğƥŊǻĔ
űǡėŚ Ŵǆ ğƥ ŕǶĻĄŶ ŊƖĄǆ
ǆǡùȎƄ Ƣǆ ǁŶȎňęļƄÍǂ űǆĕȳ
ġôƳűŗƎǌŶŶƛĜęüƇƶŕǶĬćõ
ȎǤŘŚŶ ĈƎƄŊ ƱǆĉǦňęŶ Ŷğƥ
ĉŶȓŊėľŶ ƄŊ ƶŊù űǻŊŘŚ
ƄŕƒęŴƃŴĜĖāŴȳŅƳĄĜĔŚƆƳ
ƖƄƆŗƧǎǎęŊȓņľÍǂŕƴƳąȳ
ƄŊĄƢǌƆŘŊĉƛŶǄŚĄǤŇŚ
ƶŊú űǡę ƆŶŕÍú ƖƄ ŶāŴ ǉĮ
ƄŶġŚǇ ĉġ ǉĮŕňƯŚǇ ŕć÷÷Ɔŗ
ĉƟŶŴÍǂȳ ŊŕƢğƘ Ɖĉŗ ƢęĮ
ŊÿƤƶȣŕŶĄŶƆĜǄŚƉƄŴǆŊÿĮ
ŊƗùŶŚŷƇĉ ŊĺƭŚ ĉƟŷĉŶ
ƱǆĉƟŷĉŶ ƶȣŕŲ÷Ŷ ƶñűȏ÷Ŷ ŋŘ
ƆŶŕÍ÷ğƥÍǄƎŊùƆȞŖȳ

Ƨǎǎę ƎŚƯŶ ĄǉĔŶ ƉĉƂÍƧŶ
ƄŊƧǎǎęÿȐęƴŶŘŶƆğŘȣŶ
ŕğŗȞǎćƆƯƢŚŶűǆĔÍǁȳƄŊƳ
ĄŶƆĜǆƢǉŊȎǤǆ
Ŵǆ úĆ ƭĄŚ Ƨǎǎę ǦŴ ƄŊ
ƄŊƳ úĆ ƭĄŚ ŊĉƛŶǄŚ 
Ƨǎǎę ĄǉĔÍǁ ŕğŗȞȳ ȓņľ
ĄǤŇŚ Ąƭùŗ ǉĮƄŶġŚǇ ƄŊ
ƧȓƃŚƉƄƄĄƶǣŅȳ
ğƥƶŕƙǁǉƧǎǎęƄŊƧǎǎę
ƄŊ ĄƢǌƆŘ ĄŶƆĜǄŚ ŶƱôŴ ĉęƃŚıǋƎǌŶÍǁŕğŗȞȳƄŊƳ
Ưĺę ȎǤŘŚ ŅęŇęŴ ƎŶǻĬĄõ ƶŕƙǁǉ Ƨǎǎę ǎć Ƅű Ɖĉ
ƉĉƱôŴƉƱƙƛęƆȞŖȳŊȣ÷ǆƉƄ ĊǍù ƏǆűÍǁ ŕğŗȞȳ űŗ ƄŊ
ǉĮƄŶġŚǇ ÿğňŕŶ ƄŊ ĉǦ÷ȓŶ Ąǉęƛ ôŇĜǇ ƶĹĔŊƊ ǋƴǆŶ
ƱôƢŶƯĺęƧĩǹƤƭľĄŶȞŚĤŶ ƶǡŅĔŚǎćĉğǆĄćñęŕǆŶǫù
ƄŊ ĔŊÿ űŊĜŶŶ ĔŊÿ ÿȡĩŶ ÿǆôǆŶƶƜűŚĈęĞȣȏĉÍǄȳ
ƉƧƯôƇǆǦňƆƆŊùȳ
ƆƳ ôŇĜǇ ƶĹĔŊƊ ƎǌƧŶŗ
ŊƶŕȞ÷ôǂ Ŵǆ ğƥ ǻĔ űǡėŚ
ćôŚ ŊƎħȲ ŊǎŇƴŶ ƌùƆŶ
ƶŕĜęüÍǂűǆĕȳğ÷ĈęĞȣȏĉŶ
ŕÿǤǤƳŘ Ȣĕƶ ŅǁŶŶ ŕÿňŇĔŶ
ƶĜĔāƇƧñǉŚƶĄôƇġėāƖƄ
ĬǌĊŚƔŶŴƎŶƯƢŚŅĻƯŴƄôŴȳ
ŅƳ ƄǤǹĆÍƳ ǎć Ɗõ ƶȎƭĔ
ƱŅô ĜŊ Ɖĉ ƶƯƢŚ ŶƗúĉ
ĄŶƆĜǄŚƉƱƙƛęƆȞŖȳ

ĄŶƆĜǆǇęǌŷġŕġȡǤŊę

ƄŊ ƧĩǶǆ ƶñƧȏų űǡėŚȲ
āŊĔŕĜŊ ƎĄïĔúĉ ǆƛƆùÍǂ
ƶŅùƊƨĉ űǡėŚÍǁ ŊÿȐę ƴŶŘ
ƄŇôŶāŊĔŕĜŊƱćÿ÷ùȞõȳ

ƆƳ ƖĉƳ ƭǆűŚ Ƨǎǎę ƉƄ
ĄŶƆĜǆĝƴŶƢùǉĕȡƅù
ƄŊ ƯŊǁŚ ġűȓýȣ ïǡęŴ ƭŊǂ
ŕėƱôƨƧǎǎęƄŊęƆĞĉƟŲ ƄŊƳŊĉƛŶǄŚĄǤŇŚ
ÿǉĩŗ Ȏÿȣŗ ŶƛȞęǂ ƱŕňŊƯ ƄŊ ğƥ ƶŕƙǁǉ ƧǎǎėŚ ƄŊ
ƧǎǎęĉƟŲÍƧŶƎġƢǶŴƄôƨȳ Ƨǎǎę ġűȓýȣ ƄŊ Ƨǎǎę
ǦǻĆÍǁ ŕğŗȞȳ ƄŊƳ ƧǎǎęÍƳ
ćôŚÍǂȳ ŊƴƯň āõȟŶ ñùƧŶ ƖƄ ƌùƁǆŗ ŊĉƟŶÍǁ Ǝĩùĉ
ƊűŘŚƭôĉȲƆƥŴƤƎġŕŘŚŴǆ ŅĻƪȳ
ƭôĉ ƎŚȞùǻ ƶāǦƱƌ ƭǆűŚ
ƌŊ űƤā ƆƥŶ ǙĆĔ ƄŊ
Ƨǎǎę ǎćÍǂȳ Ɔŗ ƄŊ ÿȞħƤ
ƶŕȞ÷ôǂ Ǝȡ÷Ś Ŵǆ ġűȓýȣ
ȣùǶŚ ƶƢǌǉę ĜŊ ǎć ƆƳ
ƆűǻȣÍǁȳǆƗŶƆĉŅęŶġűȓýȣ
ƭǆűŚ ȣùǶŚ ƶƧŶŶÍǂ ƎƖƧŶ
ŶƯǦŅŕǆ ƆĉŅę ŶƧǎǎę ƃô
Ʊôƨȳ
ƄǆƏŶƊŶƶűǶȞõȳ
ŅƳƄǤǹĆÍƳǎćŶƗôŶǉĮ
Ɗõ ǦƵ Ǝȓāȣ Ɖĉ Ʊôų
ƄŶġŚǇ ƎĄïėŶ ƧĩǹƤ ƭľĄŶ
ƆȞùǻÍǁȳƆƳŴǆúĆȣùǆƱŊú
ƉćƯŊ÷ŶŕƥǌǉęŗƎƜŴŶŊĹŶǊ
űǡęƆŶŕÍúıǎĆāǛȓýȡŕǆ
ĄŶƆĜǆığűŚǡŊĔƆǦƳƄŊðę ƖƄ ǫùƄŶġŕǆŗ ĉĉïę ćôŚȶ ŴŊ ÿȡĩ ƉƧȎƇĉ ƆÿġŊ
Ą÷Ɔ āŊĔŕĜŊ ĉĉïę ćôŚ
ƄǆűŅęƊŶȳ āǛ ǦŴ ȓýȡŕǆ
ÿȞħƤȣùǶŚćôŚƉƄǎĉęćę ĉƟŲȞöǶŶƎȓƯėƆ÷ŋȳ
ŶǉǡćôŚŶÿȡĩƉįùưĉňñǦŘŚ
ȣùǶŚ Ƣǆ ǎć ƆƊŊ ȣùǶŚ
ĜĖȏųġôƱúÍǂȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

24 መጋቢት 2020 - ገጽ 8

መበል 29 ዓመት ቁ.175

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

መሰረት ስነ-ህይወት ቀላያት ምዃኖም ተገሊጹ
ተመራመርቲ ስነ-ህይወት፡ ሰረት ስነፍጥረት ኣብ ቀላያት ምዃኑ፡ ኣብ’ዚ ቅንያት
ኣብ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ገሊጾም።
ኣብ ምብራቓዊ ወገን ካሊፎርንያ ኣመሪካ ዝርከብ፡ ብኹሉ ወገናቱ ብመሬት
ዝተኸበበ መፍሰሲ ኣልቦ፡ “ሞኖ” ዝበሃል
ቀላይ ኣሎ። እዚ ቀላይ፡ ብትሕዝቶ ጨው
ካርቦናይት ሃብታም ምዃኑ ይግለጽ። ከምኡ
ዝዀነሉ ምኽንያት ከኣ፡ ንዓመታት ደረጃ
ብደረጃ ዝማዕበሉ ጒላ መሰል ማዕድን
ካርቦናይት ዝትሕዝቶኦም፡ ኣብ ገምገምን
ኣብ ማእከል ማይ’ቲ ቀላይ ከይተረፉ
ዓንዲታት ጨው ቈይሞም ይረኣዩ።
ማዕድን ፎስፎረስ፡ ጥዕናን ህንጸትን
ኣዕጽምቲ፡ ዋህዮታት ኣካላት ህይወታውያን
ልዑል ግደ ስለ ዘለዎ፡ ንህይወታውያን
ቀንዲን ኣድለይቲን ማዕድናት ተባሂሎም
ካብ ዝግለጹ 6 ባእታታት ሓደ ምዃኑ
ይግለጽ።
ብመሰረት ውጽኢት ምርምራዊ
መጽናዕቲ ኣብ ዓውዲ ስነ-ህይወት ናይ
ዝነጥፉ ተመራመርቲ፡ ህይወት፡ ልዑል
ትሕዝቶ ፎስፎረስ ኣብ ዘለዎም ማያውያን
ኣካላት ብሕልፊ ከኣ ኣብ ቀላያት ከም
ዝፈለመ ይሕብሩ።
ኣብዘን ዝሓለፋ 50 ዓመታት፡ ብዛዕባ
ማዕድን ፎስፎረስ ኣመልኪቶም ክካየዱ
ኣብ ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ ምርምራዊ
ንጥፈታት፡ ኣብ መበቈል ስነ-ህይወታውነት
ጸገም ከም ዘለዎ ኰይኑ ክግለጽ ምጽናሑ፡
ጆናታን ቶነር ዝተባህለ ተመራማሪ ስነምድሪን ጠፈርን ኣብ ዩኒቨርስቲ ዋሽንግቶን
ይገልጽ። ብኣንጻር’ዚ፡ ኣብ ህንጸት ስርዓት
ኣካላት ህይወታውያን ኣብ ዝካየድ
ቀመማዊ ምብልላዕ ኣገዳስነት ፎስፎረስ
ልዑል ምዃኑን፡ የግዳስ ተርእዮ ሕጽረት
ከም ዘሎን ናሽናል ኣካዳሚ ሳይነስ ብዝብል
ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ከኣ የብርህ።
ስእሊ ዓመተ 2007 ኣብ ኬንያ ዝርከብ
ቀላይ ማጋዲ ከም ዘመልክቶ፡ ሃብታም
ትሕዝቶ ጨው ካርቦናይት ከም ዘለዎ’ዩ።
እዚ ጨዋም ቀላይ’ዚ፡ ብህላወ ደቀቕቲ
ህይወታውያን ሃብታም ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡
ኣድጊ በረኻን ኣዕዋፍ ፍላሚንጎን ካልኦት
ዓበይቲ እንስሳታትን ስለ ዝርከብዎ ከኣ፡
ንእንስሳታት ሰሓብነት ዘለዎ ቀላይ ምዃኑ
እቶም ተመራመርቲ ኣብሪሆም። እዚ
ከም’ዚ ከም ዘለዎ ኰይኑ፡ ብተወሳኺ፡ መጠን
ፎስፎረስ ብትሕዝቶ ካርቦናይት ንምፍላጥ
ኣብ ከም ሞኖ - ካሊፎርንያ፡ ማጋዲ ኬንያን፡ ሎናር - ህንዲን ዝኣመሰሉ ቀላያት
ምርምር ኣካዪዶም ዝረኸብዎ ውጽኢት፡
ብካርቦናይት ሃብታማት ምዃኖም
ከረጋግጹ ከም ዝኸኣሉ ኣነጺሮም።
ብመሰረት መግለጺ’ቶም ነቲ ምርምር
ዘካየዱ ሊቃውንቲ፡ ብካርቦናይት ሃብታማት
ኣብ ዝዀኑ ቀላያት፡ ንልክዕነት ውጽኢት
ምርምራዊ ስርሓቶም ንምንጻር፡ ውጽኢት
ክረኽቡሉ ብምሕሳብ፡ ወቕቲ መሪጾም
ከም ዘካየድዎ ድማ’ዮም ዝሕብሩ። መጠን
ትሕዝቶ ማዕድን ፎስፎረስ ምርምር
ዘካየዱሎም ክብ ኢሎም ዝተጠቕሱ
ማያውያን ኣካላት ብሕልፊ ከኣ ቀላያት፡
ካብ ማይ ባሕሪ፡ ኣፍላጋትን ካልኦት
ማያውያን ኣካላትን 50 ሽሕ ግዜ ከም
ዝዛይድ ኣረዲኦም።
ከም ውጽኢት ናይ’ዚ ኩሉ፡ እዞም
ብትሕዝቶ ማዕድን ካርቦናይት ሃብታማት

ተባሂሎም ዝጥቀሱ ቀላያት፡ ብስነ-ህይወታዊ
ብዙሕነት’ውን ሃብታማት ምዃኖም እቲ
መጽናዕቲ የረጋግጽ። ኣብ ኬንታ ዝርከብ
ቀላይ ማጋዲ፡ ካብ’ቶም ማዩ ብትሕዝቶ
ካርቦናይት ዝተፈልጠ’ዩ። ገምገም እዚ
ቀላይ ከኣ፡ ስፍራ ኣዕዋፍ ፍላሚንጎ ምዃኑ

ይግለጽ። እዚ ካብ’ቲ እወታዊ ሸነኹ
ክኸውን ከሎ፡ ብኣንጻር’ዚ፡ ዋሕዲ ተርእዮ
ስነ-ቀመም ድማ ካብ’ቲ ኣሉታዊ ተርእዮ
ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ። ነዚ
ንምርግጋጽ ብዙሕ ፈተነታት ኣካይዶም
ዘረጋገጽዎ ሓቂ ምዃኑ ከኣ የብርሁ።

“ብከላ ሰማያት ኣህጉር
ኤውሮጳ መጠናዊ ምጉዳል
ኣርእዩ” ተመራመርቲ
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ንኹነታት
መጠን ምጉዳል ብከላ ኣየር፡ ክሊ
ጠፈር ኤውሮጳ ብሓፈሻ፡ ክሊ ኣየር
ጠፈር ኢጣልያ ድማ ብፍላይ፡
ኣተኩሮ ገይሩ ዝተኻየደ ምርምር፡
ክስተት ብከላ ከም እተመዝገበ
ኣብ’ቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ሊቃውንቲ
ገሊጾም።
እቶም ሊቃውንቲ ነዚ ዝገለጹ፡ ካብ
ኣብ ዳህሳስ ብከላ ኣየር እትነጥፍ
መንኰርኮር ኮፐርኒኩስ ዝረኸብዎ
ሓበሬታ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ።
ንጠንቂ ምጉዳል ብከላ ኣመልኪቶም
ኣብ ዝዘርገሕዎ ሓበሬታ፡ ነቲ
ክስተት ንምጽናዕ፡ 5ፒ ብዝብል

ምጒዳል
ብከላ
ናይትሮጂን
ዳይኦክሳይድ ኣብ ጠፈር ኣህጉር
ኤውሮጳ ብሓፈሻ፡ ኣብ ሰሜናዊ
ክፋል ኢጣልያ ዝርከብ፡ “ፈለግ
ፖ” ድማ ብፍላይ ምዕዛብ፡ እኹል
መረጋገጺ ምዃኑ ኣነጺሩ።
“ሽሕ’ኳ ኣብቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ
ብምኽንያት ደበናን ምልውዋጥ
ኵነታት ኣየርን ዝንጸባረቕ ንኡስ
ፍልልያት እንተሎ፡ መጠን ብከላ
ምጉዳሉ ግና ርግጸኛታት ኢና።
ምዕጻውን ምቊጽጻርን ልዑል
መጠን ብከላ ኣብ ኣየር ናይ ዝተፍኣ
ፋብሪካታት፡ ከም መርትዖ ክቐርብ
ይኽእል።” ሚስተር ክላውስ ዘህነር

ተልእኾ ሳተላይት ካፐርኒኩስ
ኣቢሎም፡ ካብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ
ናይ’ዛ ዓመት ጀሚሩ፡ መግትኢ
ተሳኢንዎ ዘሎን ንሓፈሻዊ ዕለታዊ
ንጥፈታት ህዝቢ ዓለም ብኣሉታ
ጸልዩ ዘሎን ተላባዒ ሕማም ኮሮና
ቫይረስ፡ ኣብ መስርሕ ብከላ ኣከባቢ
ግና ብእወታ ጸልይዎ ምህላዉ
ሓቢሮም። ውጽኢቱ ከኣ፡ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ፡ መጠን ጻዕቂ ህላወ ረሳሕ
ኣየር ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ ኣብ
ጠፈር ኣህጉር ኤውሮጳ ከጉድሎ
ክኢሉ ምህላዉን፣ ንውጽኢት ካብ
1 ጥሪ ክሳብ 11 መጋቢት 2020
ዘጠቓለለ መጽናዕቶም ብምጥቃስ
ኣረዲኦም።
መንኰርኮር
ኮፐርኒኩስ፡
“ትሮፖሚ”
ዝተሰምየ
ኣብ
ምስልሳል’ቲ ምርምር ልዑል ግደ
ኣብ ምብርካት ዝርከብ ሓድሽን
ምዕቡልን ዝዓጠቐቶ መሳርሒ’ውን፡
ኣብ
ምስናድ’ቲ
ዝተረኽበ
ውጽኢት’ቲ ምርምር ዘበርከቶ
ኣስተዋጽኦ ቀሊል ከም ዘይኰነ
ሓቢሮም። ከም መርኣያ’ዚ ከኣ፡
ነቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ተንቀሳቐሲ
ስእሊ ኣሰንዮም ዘርጊሖሞ ምህላዎም
ሓቢሮም ኣለዉ።
ኣካያዲ ዕማማት ስራሕ ተልእኾ
5ፒ ሳተላይት ኮፐርኒኩስ ዝዀነ
ሚስተር ክላውስ ዘህነር፡ ንመጠን

ይውስኽ።
ሚስተር
ጆሴፍ
ኣስባቸር፡
ዳይረክተር
ብዛዕባ
ትዕዝብቲ
ምድሪ ኣብ ትካል ምርምር ጠፈር
ኤውሮጳ’ዩ። “መርሓ ተልእኾ 5ፒ
መንኰርኮር ኮፐርኒኩስን ዝተገጥመላ
ምዕቡል መሳርሒ፡ “ትሮፖሚ”
ኣብ’ዚ ግዜ፡ ንኩነታት ብከላ ጠፈር
ዓለም ንምክትታል ትኽክለኛ ዝዀነ
ውጽኢት ከተረጋግጸሉ እትኽእል
መሳርሒ ምዃኑ ኣረዲኡ።
ኣብ’ዚ እዋን ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ
ሕማም ኮረና ቫይረስ፡ ህዝቢ ዓለም
ኣብ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ኩነታት’ዩ
ዝርከብ። ኢጣልያን ገለ ሃገራት
ዓለምን ድማ ካብ’ተን ዝተሃስያ
ሃገራት’የን። ሕማም ኮሮና ቫይረስ
ንምህዳእ፡ ኩሉ መዳያዊ ንጥፈታት
ብምድስካል፡ ህዝበን ኣብ ምሉእ
ውሸባ ኣእትየን ኣብ ከቢድ
ምክትታል ተጸሚደን ይርከባ።
እቲ ንምጉዳል ብከላ ክሊ ጠፈር
ኤውሮጳ ንምዕዛብ ብተልእኾ
5ፒ ዝተሰምየ መገዲ መንኰርኮር
ኮፐርኒኩስ ኣቢሉ ዝተሳለጠ ዕማም፡
ውጽኢት ዝተፈላለዩ ንኩነታት ኣየር
ኰነ ጥዕና ህይወታውያን ብኣሉታ
ዝጸልዉ ብርክት ዝበሉ በከልቲን
መርዛማትን ጋዛት ክድህሰሱ ከም
ዝኸኣሉ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ
ኣረዲኡ።

ዝጠፍአት ኣህጉር
ተረኺባ
‘ዝጠፍአት’ ኣህጉር ተባሂላ ክትግለጽ
ዝጸንሐት ከም እተረኽበት ዝሕብር
መረዳእታ ተዋሂቡ።
ብሓደ
ካናዳዊ
ተመራማሪ
ንርኽበት’ታ፡ “ዝጠፍአት” እናተባህለት
ክዝረበላ ዝጸንሐት ኣህጉር ዝገልጽ
ዝተዘርግሐ ሓበሬታ፡ ቅድም ክብል
ነይሩዋ ተባሂሉ ግምት ተዋሂቡዎ ካብ
ዝጸንሐ ግዝፋ፡ ናይ 10 ሚእታዊት
ዝያዳ ስፍሓት ዘለዋ ምዃና ከም
ዘረጋገጸ ገሊጹ።
እቲ ተመራማሪ ነቲ ምርምር
ንምክያድ፡ ባፍሊን ኣብ ዝተብሃሉ
ብበረድ ዝተሸፈኑ ደሴታት ብዝተረኽቡ
ተረፍ ስብርባራት ኣልማዝ ከም መወከሲ
ተጠቒሙ፡ ነቲ ውጽኢት ከም ዝረኸቦ
ኣብ’ቲ ዝሃቦ መግለጺ ኣረዲኡ።
ዝተረኽቡ ስብርባራት ኣልማዝ
ምዃኖም ዝተገልጹ ኣሰራት፡ ተረፍ
መረፍ ‘ኖርዝ ኣትላንቲክ ክራቶን’
ተባሂላ ዝተሰምየት ኣህጉር ምዃኖም
ድማ ኣፍሊጡ።
ክራቶን፡ ካብ ናይ ሎሚ ስኮትላንድ፡
ክሳብ ሰሜን ኣመሪካ ዝዝርጋሕ ሰፊሕ
ቦታ ዝሓቁፍ ከባቢ’ዩ። ቅድሚ 150
ሚልዮን ዓመታት ተበታቲኹ ጠፊኡ
ተባሂሉ ድማ ይእመነሉ።
ነቲ ምርምር ዘካየዱ ሊቃውንቲ፡

ውጽኢት ምርምራቶም ኣብ ደሴታት
ባፍሊን ኣብ ዝርከቡ፡ ‘ኪምበርላይትስ’
ተባሂሎም ዝጽውዑን ፍልይ ዝበለ
መልክዕን ቅርጽን ብዘለዎም ኣኻውሕ
ብዝረኸብዎም ኣሰር ስብርባራት ኣልማዝ
ብዝገበርዎ መጽናዕቲ፡ ንርኽበቶም
ከረጋግጹ ከም ዝኸኣሉ’ዮም ዝገልጹ።
ተመራማሪት ስነ-ኵዕታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ
- ብሪቲሽ - ኮሎምብያ፡ ማያ ኮፒሎቫ
ብግደኣ፡ ንኣኻውሕ፡ ‘ኪምበርላይትስ’
ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ኣብ
ትሕቲ ጽፍሒ ምድሪ ንዘሎ ባህሪ
ኣድሚቖም ዘርእዩ ኣደነቕቲ ምዃኖም
ትዛረብ።
ማያ ኮፒሎቫ ቀጺላ፡ ብፍላይ
ምስቶም ኣኻውሕ ተጣቢቖም ዝርከቡ
ድርቅምቃም ስብርባራት ኣልማዝ፡ እታ
ኣህጉር እንታይን ከመይ ዝበለ ጸጋ
ተፈጥሮን ከምዝነበራ ንምጽናዕ ሓገዝቲ
ባእታታት ዝሓዙ ከምዝዀኑ ትውስኽ።
ንውጽኢት’ቲ ዝተኻየደ ምርምር
ኣመልኪቱ ኣብ መጽሔት ምርምር
ዩኒቨርሲቲ ብሪቲሽ ዝሰፈረ ጽሑፍ ከም
ዝሕብሮ፡ ሎሚ ስብርባራት ኣልማዝ
ምርካብ፡ ክሳብ’ዚ ቀረባ እዋን ጒዳይ’ታ
ዝጠፍኣት ኣህጉር፡ ሕንቂል-ሕንቅሊተይ
ኰይኑ ንዝጸንሐ ምስጢር ዝፈትሕ
ምዃኑ ኣስፊሩ ይርከብ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ንምሕያል ዓቕሚ ስፖርት ደቀንስትዮ ዘዕቢ ስልጠና ተዛዚሙ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ ንምሕያል ተሳትፎ ደቀንስትዮ
ኣብ ስፖርት ክህቦ ዝቐነየ ስልጠና
(Women Empowering Course)
ብ 22 መጋቢት 2020 ዛዚሙ።
ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ካብ ኩለን

ቫይረስ ኮሮናን . . .
+ ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ክለብ ማን
ዩናይትድ - ማርዋን ፈላይኒ ብቫይረስ
ኮሮና ከምዝተለበደ ተረጋጊጹ። ምስ
ቻይናዊት ክለብ ሻንዶንግ ሉለንግ
ዝጻወት ፈላይኒ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን
ኣብ ሆስፒታል ተወሺቡ ምህላዉ
ቻይናውያን መራኸቢ ብዙሃን የጋውሓ
ኣለዋ። በልጁማዊ ፈላይኒ፡ ንኣስታት
10 ዓመታት ኣብ ማን ዩናይትድን
ኤቨርተንን ድሕሪ ምጽዋቱ እዩ ኣብ
2019 ናብ ቻይና ተሰጋጊሩ።
+ ፕረዚደንት ክለብ ሪያልማድሪድ
ዝነበረ ሎሬንዞ ሳንዝ፡ ብቐዳም ብለበዳ
ቫይረስ ኮሮና ከምዝሞተ ቢቢሲ
ሓቢሩ። ኣብ መበል 76 ዓመቱ ካብዛ
ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ሳንዝ፡ ንሪያል
ማድሪድ ካብ 1995 ክሳብ 2000
ኣብ ዘሎ እውን ፕረዚደንት ኮይኑ
ኣገልጊሉ እዩ። ኣብቲ እዋን ድማ፡ እታ
ማድሪዳዊት ዓርሞሸሽ ክለብ ክልተ
ግዜ ዘውዲ ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ክትደፍእ ክኢላ ነይራ። ሳንዝ፡ ኣብ ናይ
ፕረዚደንትነት መንበር ኣብ ዝነበረሉ
እዋን ንኸም ሮቤርቶ ካርሎስ፡ ሲዶርፍ፡
ዳቮር ሱከርን ካልኦትን ኣብ ምዕዳግ
ብሉጽ ስራሓት ከምዝዓየየ እቲ ምንጪ
ይውስኽ።
+ ኣጥቃዒ ክለብ ጁቬንቱስን
ኣርጀንቲናን
ፓውሎ
ድይባላ
ከምኡ ድማ ሓለቓ ጋንታ ኢጣልያ
ዝነበረ ፓውሎ ማልዲኒን ብቫይረስ
ኮሮና
ከምዝተጠቕዑ
ተሓቢሩ።
ድይባላ ብመገዲ ኢንስታግራም ኣብ
ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፡ ምስ ኣፍቃሪቱ
ኦሪያና በቲ ቫይረስ ተለቢዶም
ምህላዎምን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ
ኣብ ሆስፒታል ተወሺቦም ከምዝርከቡን
ገሊጹ። ብተመሳሳሊ፡ ናይ ቅድም
ሓለቓ ጋንታ ኢጣልያ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ከኣ ዳይሬክተር ቴክኒክ ሚላን
ዘሎን ማልዲኒ ምስ ወዱ ዳንኤል
በቲ ቫይረስ ከምዝተጠቕዑ ክለቦም
ኣፍሊጣ። ወዲ 18 ዓመት ዳንኤል ምስ
ቀዳመይቲ ጋንታ ኤሲ ሚላን ልምምድ
የካይድ ብምንባሩ ገለ ኣባላት ናይታ
ኢጣልያዊት ክለብ ተለኺፎም ከይኮኑ
ይስጋእ። ድይባላ፡ ሳልሳይ ተጻዋታይ
ክለብ ጁቬ በዚ ቫይረስ’ዚ ዝተጠቕዐ
ኮይኑ ኣሎ። ኣቐዲሞም፡ ዳኒኤለ ሩጋኒ
ከምኡ ድማ ምስ ፈረንሳ ዋንጫ ዓለም
ዘልዓለ ማቱዲን በዚ ህይወት ኣሽሓት
ሰባት ዝቐዝፍ ዘሎ ቫይረስ ከምዝተለበዱ
ኣይርሳዕን።
+ ኣጥቃዒ ባየር ሙኒክ ሮበርት
ለዋንዶውስኪ ኣብ ወፍሪ ቃልሲ
ንምጥፋእ ቫይረስ ኮሮና ሚልዮን ዩሮ
ወፍዩ። ደቂ ጋንታኡ ዝኾኑ ጎሬትዝካን
ኪሚችን እውን ኣብ መንጎኦም
ተመሳሳሊ መጠን ገንዘብ ንቃልሲ እዚ
ቫይረስ ክልግሱ ቃል ኣትዮም ይርከቡ።
ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ማን ሲቲ ለይሮይ
ሴን እውን ተመሳሳሊ ሓገዝ (ብንጹር
ዝለገሶ መጠን ገንዘብ ኣይተሓበረን)
ምብርካቱ ይንገር።
+ ካናዳ፡ ብሰንኪ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ

ለበዳ ቫይረስ ኮሮና፡ ካብ ውድድራት
ኦሎምፒክ ቶክዮ 2020 ዝሰሓበት
ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና። ክሳብ ትማሊ
ምሸት፡ ኣህጉራዊ ኦሎምፒክ ኮሚተ
ሽግ ኦሎምፒክ ትሰጋገር ምህላዋ
እኳ እንተገለጸ፡ ካናዳ ግና ብስግኣት
ናይዚ ኣሻቓሊ ዝርግሐ ዘለዎ ቫይረስ
ከምዘይትሳተፍ ትገልጽ። ጃፓን፡
ክሳብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ነቲ ውድድር
ኣብ ግዚኡ ከምእተካይዶ ምሕባራ
ዝፍለጥ እኳ እንተነበረ፡ ትማሊ ግና
ቀዳማይ ሚኒስተር ናያ ሃገር ሽንዞ ኣበ፡

ኦሎምፒክ ንመጀመርታ ግዚኡ ካብቲ
ዝተወጠኖ ዕለት ክናዋሕ ከምዝኽእል
ኣሚቱ እዩ። ሓያለ ሃገራት ኣህጉራዊ
ኮሚተ ኦሎምፒክ ብዛዕባ እቲ ውድድር
ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበጽሕ ክደፍኣ እኳ
እንተጸንሓ፡ እቲ ኮሚተ ግና ንውሳነ
ከምዘይጓየይ ክሕብር ምጽንሑ ይንገር።
ኣውስትራልያ እውን ኣሰር ካናዳ
ስዒባ ካብቲ ናይ 2020 ውድድር
ከምዘዝለቐት ትገልጽ ኣላ። ቫይረስ
ኮሮና፡ ዛጊት ልዕሊ 13,000 ሰባት
ከምዝቐጽዘፈ ይፍለጥ።

ዞባታት ንዝተወከላ 15 ደቀንስትዮ
ዝሳተፋኦ 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 ንምሕያል
ከምዝሕግዝ ብምግላጽ ሰልጠንቲ
ዝቐሰማኦ ሞያ ኣብ ናይ ስራሕ
ቦታ ብምትግባርን ናብ ካልኦት
ብምምሕልላፍን ኣብ ምርግጋጽ

ምዕሩይ ተሳታፍነት ደቀንስትዮ መሪሕ
ተራ ክጻወታ ተላብዩ።
እቲ ካብ 20 ክሳብ 22 መጋቢት 2020
ብውሽጣዊ ዓቕሚ’ቲ ሃገራዊ ፈደረሽን
ዝተኻየደ ስልጠና መደብ ፣ንመባእታዊ
ስልጠና ምርምር፡ ንኣገባባት ምሕደራ
ዕድላትን ብድሆታትን ደቀንስትዮ
ኣብቲ ዓውዲ ስፖርት፡ ንምዕዛዝ
ምልውዋጥ ርክባትን ሜላታት ምእካብ
ሓበሬታታትን ካልእን ኣብ ዘተኮሩ
ኣርእስትታት’ዩ ተዋሂቡ።

‘እቲ ኮኾብ’
መዓልቲ ልደቱ ኣብ ሸላ. . .
ዝበጽሖ ኔልሰን ካቫስ ድማ ምስክር
እዩ።
ንኣርጀንቲናዊት ክለብ ሪቨር
ፕሌት ዝጻወት ዝነበረ ኔልሰን፡
“ሮናልዲኖ ናብራ ቤት ማእሰርቲ
ክቕበሎ ተጸጊሙ ኣሎ። ጭንቀት
ኣለዎ። ኣብ ገጹ እውን ምስኣን
ሞራል ጎሊሑ ይረአ” ክብል
ተዛሪቡ።
ኣብ ሓምለ 2019፡ ግብሪ
ኣይከፈልካን ተባሂሉ ከምኡ’ውን
ኣብ ሕዛእቲ ህንጻ ሰሪሕካ ተባሂሉ
ናይ ብራዚልን ስጳኛን ፓስፖርቱ
ከምዝተሃገረ ዝግለጽ ሮናልዲኖ፡
ኣብዚ ሕጂ እዋን ጠፊሹ ምህላዉ
ብሰፊሑ ይሕበር። ነዚ መረጋገጺ
ድማ፡ ኣብ ፓራጓይ ናይ ጠበቓ
ገንዘብ ንምኽፋል ከምዝተጸገመን
ንገለ ናይ ቅድም ደቂ ጋንታኡ
ከኣ ከምዝሓተተን ከም ሚረር
ዝኣመሰላ ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ
ኣብ ዓምድታተን የረድኣ። ብፍላይ
ሊዮነል መሲ ከም ትሕጃ ክቕርበሉ
‘ዝተሰንዐ ፓስፖርት ሒዝካ’ ንዝሓተቶ 3.25 ሚልዮን ፓውንድ
ተባሂሉ ብፖሊስ ፓራጓይ ኣብ ዛዕባ መራኸቢ ብዙሃን ካብ ዝኸውን
ማሕዩር ዝርከብ ዘሎ ሮናልዲኖ፡ ሳምንታት ኣቑጺሩ ኣሎ።
በቲ ‘ዝፈጸሞ’ ገበን ክሳብ ሽዱሽተ
ሮናልዲኖ፡ ናይ ሽዱሽተ ኣዋርሕ
ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብይን በዚ መጠን ገንዘብ ክዳቐስ
ከምዝጸንሕ እዮም ክኢላታት ሕጊ ከምዝኽእል ጠበቓኡ ከምዝሓበሮ
ዝሕብሩ። ንሱ ዋላ’ኳ፡ ጸሓይ ክጽሎ ይገልጽ። እንተኾነ፡ ክንድዚ ዝኣክል
ኣብ ዝወጸሉን በቲ ረቂቕ ጥበብ መጠን ገንዘብ ከምዘይብሉን ነታ
ምልከት ኵዕሶ ክዘናጋዕ እንተፈተነ፡ ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝነበረሉ እዋን
በዚ ዘሕልፎ ዘሎ ሂወት ኣዝዩ ጉሁይ ስሙ ንዝኾልዓላ ክለብ ባርሴሎና
ምዃኑ እዩ ዝንገር። ዝሓለፈ ሰሙን ከምኡ እውን ንሊዮነል መሲ ሓቲቱ
ፕሮፈሽናል ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
ምስ ግረሚዮ ካብ ዝጀመረላ 1998፡
ክሳብ’ታ ካብ ፍሉሚነስ ዝተፋነወላ
2015 ንዝነበሮ ብሉጽነት ምጥቃስ
ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ምኽንያቱ፡
ምስቲ ብኽልተ ኣእጋሩ ኵዕሶ
እናኾብኮበ ዘርእዮ ዝነበረ ጥበብ
ዝመዓራረ ቃላት ክሰኣን ስለዝከኣል።
ብዝኾነ፡ መበል 26 ዓመት መዓልቲ
ልደቱ ኣብ ዘብዓለሉ፡ ኩሎም ኣባላት
ክለብ ባርሴሎና ኣብ ፈንጠዝያ
ዝተጸምዱሉ፡ ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ
ኣብ ዝተዘከረ መበል 32 ዓመተ
ልደቱ ከኣ ብዓሰርተታት ኣሽሓት
ፓውንድ ወጻኢታት ብምግባር
ንሓሙሽተ መዓልታት ‘ብላዕ ወ
ስተ’ ኣሕለፈ። ብቕድሚ ትማሊ ግና
ኣብ ሸላ ንበይኑ መበል 40 ዓመት
ልደቱ ከብዕል ተገደደ - ህቡብ
ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ
ዝነበረ ሮናልዲኖ ደ ኣኢሲ ሞሬራ
(ሮናልዲኖ ጎቾ)!

ክቕርብ ከምዝኽእል ይሕብር።
ባርሴሎናን መሲን ግና ብዛዕባ’ዚ
ጉዳይ ዝኾነ ምላሽ እኳ እንተዘይሃቡ፡
ሓደ ካብቶም ብዛዕባ ንሕሳብ መሲ
ዘንቀሳቕስ ሰብ ግና እቲ መጠን
ገንዘብ ንሮናልዲኖ ክወሃብ ካብ
መሲ ዝኾነ መልእኽቲ ከምዘይመጸ
ብምሕባሩ፡ ኣብ መንጎ ሮናልዲኖን
መሲን ቅርሕንቲ ክህሉ ከምዝኽእል
ዝገመቱ ኣይተሳእኑን።
ይኹን እምበር፡ ትማሊ ንሕትመት
ዝበቕዐት ጋዜጣ ዘ ጋርድያን፡
ባርሴሎና ኮነ መሲ ምስዚ ብራዚላዊ
ኮኾብ ጥቡቕ ርክብ ከምዘለዎምን
ነዚ ዝተሓተተ ገንዘብ ድማ ክኸፍሉ
ቅሩባት ምዃኖም ትገልጽ። ኣብ
መንጎኦም እውን ዝኾነ ቅርሕንቲ
ከምዘየለ፡ ኣብ መዓልቲ ልደቱ ናይ
ዮሃና መልኽእተን ንዝገለጻሉ ጥዑም
ቃላት ብምጥቃስ ዘ ጋርዲያን
ትንታነኣ ኣስፊራ ትርከብ።
ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ
ዝግመት ሃብቲ ዝነበሮ ሮናልዲኖ፡
ብኸመይ ነዘን ‘ቁንጣሮ’ ገንዘብ
ክኸፍል ከም ዝተጸገመ እውን
ግድል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ክልተ ግዜ
ዝተመዓወ ብራዚላዊ ኮኾብ፡ ኣብዚ
ሕጂ እዋን ኣብ ባንካ 5 ፓውንድ
ጥራይ ምቕማጡ እውን እቲ ካልእ
ሕንቅልሕንቅሊተይ እዩ። ንምንታይ
ከ ሓያለ ፈተውቲ እንከለዉዎ
ንመሲን ባርሴሎናን መሪጹ? ዝብል
ሕቶ እውን እቲ ካልእ ምላሽ ዝጽበ
ዘሎ ሕቶ እዩ።

ዝኾነ ኮይኑ፡ ኣብ ሓንቲ መዋዕውዒ
ክሳብ 300,000 ፓውንድ ዝኽፈል
ዝነበረ
ሮናልዲኖ
ብቕድሚ
ትማሊ፡ ካብ ፔለ ክሳብ ተጻወትቲ
ፍሉሚነስ ‘እንቋዕ ተወለድካ!’ ክብሉ
ብማሕበራዊ መራኸቢታት ሰናይ
ምንዮቶም ገሊጾም’ዮም። ኩሎም ነቲ
ኣብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ዝነበሮ ጥበብ
ብምዝካር ገለ ከኣ ኣብ ዝሓለፈ
መዓልቲ ልደቱ ብሓባር ንዝሰነድዎ
ስእልታት
ብምጥቃዕ፡
‘ኣጆኻ!
መዋጽኦ ይፍጠረልካ’ ኢሎሞ።
ናይ ሳሙኤል ኤቶ ግና ፍልይ ዝበለ
ምዃኑ’ያ ዘ ሳን ዝተባህለት መርበብ
ሓበሬታ ገሊጻ። እዚ ካሜሩናዊ ኮኾብ፡
“ሮናልዲኖ ሓወይ” እናበለ ኣብ
ዘስፈሮ ጽሑፍ፡ ካብ ቤት ማሕቡስ
ንምውጽኡ ዝከኣሎ ከምዝተሓባበር
ገሊጹ ኣሎ። “ሓወይ ኢኻ! ዓርከይ
እውን። ኣብ ከቢድ ደልሃመት ኴንካ
መዓልቲ ልደትካ ምብዓልካ ኣዝየ
እሓዝን። ካብዚ ክትወጽእ ብርትዐ
ናይ ሞራል ከምዘድልየካ እርዳእ።
ንእትሓተኒ ከማልእ ድልዊ ኣለኹ”
ክብል ድማ ኤቶ ብቪድዮ ኣብ
ኢንስታግራም ተዛሪቡ።
ወዲ 40 ዓመት ሮናልዲኖ መጽሓፍ
ንምልላይን ብዛዕባ ኣላዪ ዘይብሎም
ቈልዑ ክጉስጉስን እዩ ናብ ፓራጓይ
ገይሹ። ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም
ዝተሰመየን ሮናልዲኖ፡ ኣብ 2002
ምስ ካልኦት ብሉጻት ተጻወቲ
ብራዚል ኮይኑ ዋንጫ ዓለም ዓቲሩ
ነይሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

24 መጋቢት 2020 - ገጽ 10

መበል 29 ዓመት ቁ.175

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጸጸራት
ወ/ሮ ትርሓስ ተኽሊት ገብረእንድርያስ፡
በዓል-ቤተይ ኣቶ ሚኪኤል ደበሳይ ግደ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን9/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ እምበይቶ
-ናጽነት ደስበለ -ሓበን ገብረኣምኽ

ምልክታ ጨረታ
ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ኣብ ትካሉ ዝጥቀመሉ ማእከል ሓበሬታ ትሕቲ ቅርጺ
ናይ ሰርቨርን ሓፈሻዊ ዝጥቀመሎም ስርዓታት (systems) ናይ ጽገናን ምምሕያሽን
(Maintenanec,Troubleshooting, security, Updating and Upgrading) ኣገልግሎት፡
ከምኡ’ውን ናይ ዝጥቀመለን ኮምፒዩተራት ምንጋፍን ምጽራይን ምጽጋንን፡ (ምንጋፍን
ምጽራይን፡ ኮምፒተራት ሓደ ግዜ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ) ኣገልግሎት ዝህቡ፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ
ተዘርዚሩ ዘሎ ረቛሒታት ከማልኡ ዝኽእሉ ተጫረቲ ይዕድም።
ብተወሳኹ፡ ተጫረቲ ንህሉው ትሕተ ቅርጺ ክድርዕ ወይ ውን ናብ ዝማዕበለ ክሰጋገር
ዝኽእል ሓደስቲ ኣገልግሎትን (New Features) ንድፍታት (New Designs) ምልላይን/
ምትእትታው ከቕርቡ ይኽእሉ። ተዋሂቡ ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት ከምኡ’ውን ኣብ ትካልና
ብምብጻሕ ዘድሊ ተወሳኺ ቴክኒካዊ ሓበሬታ ብምእካብ ናይቲ ክትህብዎ ትኽእሉ ኣገልግሎት
ዝርዝራዊ ሓበሬታ ቀሪብኩም ክትወስዱ ትክእሉ። ንህሉው ማእከል ሓበሬታ ከጎልብትን
ካብ ዘሎዎ ንላዕሊ ከማዕብልን ዝኽእል ሓሳባት ምቕራብ ብመንጽር ሚዛን ኣካድያማዊ
ተመኩሮታት ድሕረ-ባይታ ኣቕረብቱን ሓሳባዊ ንድፊን ክውንነቱን ርትዓውነቱን ዋጋኡን
ትካልና ዝያዳ ግምት ከምዝህቦ ንሕብር።
ተጫረቲ ከማልእዎ ዝድለ፡
፨ ናይ ዓመት 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም።
፨ መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 30,000.00 (ሰላሳ ሽሕ) ብC.P.O ብChque የቕርብ።
፨ተወዳደርቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ዝሓዘ ወረቐት
ኣብ ትካልና ብምቕራብ 100.00 ናቕፋ ዘይምለስ ከፊሎም ብምውሳድ ኣሻማዊ ብዘይኮነ
ኣገባብ ዘርዚሮም ምስ ሙሉእ መብሪሂታቱ የቕርቡ።
፨ ተወዳደርቲ በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ሞያ ዘካይድዎ ተሞክሮታት ዘመልክት ናይ ስራሕ
ብቕዓት ካብቲ ስራሕ ዘካየደሉ ትካል ምስክር ወረቀት የቕርቡ።
፨ ተወዳደርቲ ዋጋኦም ብዕሹግ ፖስታ ሒዞም ይቐርቡ።
፨ ተጫረቲ ባዕሎም ወይ ሕጋዊያን ወከልቶም እንተዘይኮኑ ካልእ ኣይፍቀድን። ብኣካል
እንተዘይ ቀሪቦም ካብቲ ውድድር ይስረዙ።
፨ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ን10 ናይ ስራሕ መዓልታት
ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዘሎ መዓልቲ ስራሕ ሰዓት10፡00 ቅ.ቐ ኣብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ
ምምሕዳርን ፋይናንስን ተጫረቲ ወይ ሕጋውያን ወኪላቶም ኣብ ዘለውሉ ይኽፈት።
፨ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ
ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ምልክታ ጨረታ
ማሕበር ወነንቲ ኣውቶቡሳት ዓወት፡ነቲ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ መዋፈሪ ኣውቶቡሳት ዕዳጋ
ሓሙስ ዝርከብ ባርን ፋስት ፉዱን ትካሉ፡ብሕጋዊ መንገዲ ኣጫሪቱ ከካርዮ ስለዝደለየ
ተጫረቲ ይዕድም።ነዚ ጨረታ’ዚ ኣብ ጋዜጣ ወጺኡ ክቓላሓልና ብኣኽብሮት ንሓትት።
ማሕበር ወነንቲ ኣውቶቡሳት ዓወት

ምልክታ
ኣነ ቃስም ዓሊ ሸክ ዑመር ዝተባሃልኩ ኣብ ምም/ከባቢ ገዛ ባንዳ ዝርከብ ገዛይ ብመለለይ
መዝገብ ንብረት 1BRASM014112 ዝተመዝገብ 241.80 ት/ሜ ስፍሓታ ንብርኽቲ
ወልደኪዳን ሃብተስላሴ ሰለዝሸጥኩላ ዝቃወም እንተኣሎ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሕጊ ብዝእዘዞ
መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መኣገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ
ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ሞታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተር ይቕረብ።
ኣመልካቲ ቃስም ዓሊ ሸኽ

ኣቶ ተስፋኣለም ኢሰያስ፡ ኣደና ሚለኑ
እያሱ መንግስታኣብ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
1ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/4/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዛውል
ወ/ሮ መብራት በርሀ፡ ናይ ነ/ሄር ወልደስላሰ
በርሀ ወ/ሮ ለተንጉስ በርሀን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን16/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ክትሞውሊዕ
ኣቶ ገብሩ ኪዳነ፡ ብስ/ሕ/ዓንቀጽ 2443 ብዝእዝዞ
መሰረት ትሕዝትኡ ፍርቂ ብጽሒተይ ገዛ ንተቐባሊ
ውህብቶ ወደይ ተወልደ ገብሩ ኪዳነ ሂበዮ ኣለኹ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/4/20 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ወ/ሮ ጽጌሬዳ ተወልደ ገብራይ ተጸዋዕቲ
ወረ/ነፍ ተወልደ ገብራይ ልጃጅ 1.ኣቶ
ብርሃነ ተወልደ ገብራይ 2.ወ/ሮ ኣበባ
ተወልደ ገብራይ 3.ኣቶ ተስፋዝጊ ተወልደ
4.ኣቶ መሓሪ ተወልደ 5.ወረ/ነፍ ኣብርሃ
ተወልደ ገብራይ 5.1 ኣማኒኤል ኣብርሃ 5.2
ኣቤል ኣብርሃ 5.3 ሳህለ ኣብርሃ 5.4 ሳህሉ
ኣብርሃ 5.5 ሳሌም ኣብርሃ 5.6 ገብሪኤል
ኣብርሃ 5.7 ተወልደ ኣብርሃ ተጸዋዕቲ
1.ሳህለ ኣብርሃ ተወልደ 2.ኣማኒኤል
ኣብርሃ ተወልደ 3.ሳሌም ኣብርሃ ተወልደ
4.ሳህለ ኣብርሃ ተወልደ 5.ገብርኤል ኣብርሃ
ተወልደ ንዓኹም ዝምልከት ናይ ምቅሊት
ውርሲ ጉዳይ ስለዘሎ ብኣካል ወይ ሕጋዊ
ወኪል ን9/4/20 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ኣብ መንጎ ይግባይ ባሃሊት ወ/ሮ ለተንስኤ
ወልደሃዋርያት ገብረዝግን መልሲ ወሃቢ
ኣቶ ወልዱ ሃብቶም መስፍንን ዘሎ ናይ
ኣቦነት ክርክር መልሲ ወሃቢ ብኣድራሽኡ
ክርከብ ስለዘይተካእለ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪል ይጸዋዓለይ ስለዝበላ፣ን9/4/20 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።እንተዘይ ቀሪቡ ጉዳይ ንሱ
ኣብ ዘይብሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ምልክታ
ኣቶ በረኸት ተኽለገርጊሽ ዑቕባጽዮን ካብ ወለደይ ነፍ/ር ተኽለገርግሽ
ዑቕባጽዮንን ወ/ሮ ግደይ ቀሺ ኣርኣያ ገብረታትዮስን ኣብ ቤት ፍርዲ
ዞባ ማእከል ብቁ/መዝ.101/08 ብዕለት 23/4/2008 ብሲ/ሕ/ዓ.2427
ብዝእዝዞ መሰረት ብውህብቶ ዝተዋህበኒ ገዛ፡ዋንነቱ ብኮምሽን ኣባይቲ
ብቁ/ምስክር ወረቐት 111569 መወከሲ ቁ.135310/135311 ዋንነቱ
ዝተመዝገበ ገዛ ብውህብቶ ስለዝተዋህበኒ፡ዋንነት ካብ ስም ወለደይ ናብ
ስመይ ከመሓላልፍ ስለዝደለኹ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት
ፍርዲ ናይ መጨረሽታ ውሳኔ ወይ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30
መዓልቲ ናብ ቤ/ጽ ካዳስተርን ቤ/ጽ.ፓብሊክ ኖታርን ይቕረብ።
ኣቶ በረኸት ተኽለገርጊሽ ዑቕባጽዮን

ምልክታ
ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ሰንበል ከባቢ ዔላ ጎሎም ፕሎት 166 ፓርስል K
ዚፕ ኮድ 1B7665-125 ናይ ዝርከብ ብስመይ ዝተመርሐ ናይ ምርሒት
መሬት ወረቐት ሰለዝጠፈኣኒ፡ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዝዎ ዝብል እንተልዩ
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፡ ብቁጽሪ ቴሌፍን 07248530 ክሕበረኒ፡
እንተዘይኰይኑ መተካእቱ ክሓትት ምዃነይ ይሕብር።
ኣመልካቲ በረኸት ፍረዝጊ ወልደታትዮስ

ምልክታ ጨረታ
ኣብ ትሕቲ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዝመሓደር ሃገራዊ ትካል ሰብ ዝሰርሖ መሓውር ዓዲ-ጓዕዳድ
ኣሕምልይን ስጋን ፍረታትን ንዓመት ዘቅርቡ ጉዱሳት ተጫረቲ ኡዕድም። ዝማልኡ ነገራትን
ኣገባብን፡
1.ናይ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ፎተ ኮፒ።
2. መኽበሪ ጨረታ ብCPO 2000 ናቕፋ የትሕዙ።
3. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጻሉ ሰዓት ን20 ተኸታተልቲ መዓልታት ክፉት ይኸውን ሳንዱቅ
ንጽባሒቱ ሰዓት 9፡00 ቅ.ቀ ተጫረቲ ወይ ወከልቲ ኣብ ዝተረክቡሉ ኣብ ማ/ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ
ይኽፈት።
4. ሓበረታ ዝርዝር ዓይነት መግቢን ምስ ዝድለ ካብ ማ/ቤት ጽሕፈት ካብ ጨንፈር ምምሕዳር
ወይ ፐርሶነል ክውሰድ ይከኣል።
5. ሚኒስትሪ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ ኣይግደድን።
ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን

ሓዳስ

ኤርትራ

•

VACANCY ANNOUNCEMENT

000000000 4. POSITION: Fuel Hand (01)

•
•

PLACE OF WORK: Asmara

The principal accountabilities include, but are not limited
to the following
• Operate fueling vehicles and performs loading/unloading of
fullers/bridgers
• Maintains housekeeping cleanliness of all aviation equipment,
site and airfield premises.
• Ensure proper aircraft fueling, safety and equipment
maintenance.
• Maintaining professional and cordial relationship with aircraft
and Ground Crews at the Airfield.
• Ensuring the housekeeping of the assets; storage tanks,
pumps, refuellers, etc.
• Carrying out product discharging and refuellers loading.
• Carries out dips every morning for each Terminal tank under
loading operations and reports to the Stock Clerk and when
ever required for the non-operational tanks to check Storage
losses due to evaporation or/and leakages.
• Carries out dips every morning for each depot tank under and
reports to the Stock Clerk.

•
•

•

Ascertains proper product certificate is received before the starting
of product discharge

•

Skill and
Others
competency
A good practice in Confident and Willy
a proper product
to learn and develop.
handling and their
measurements.

•
•
•

5. POSITION: Mechanical Engineer (01)
PLACE OF WORK: Asmara (with frequent site travels)
The principal accountabilities include, but are not limited to the following
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Read and interpret blueprints, technical drawings, schematics,
and computer-generated reports.
Confer with engineers and other personnel to implement
operating procedures, resolve system malfunctions, and
provide technical information.
Research and analyze customer design proposals,
specifications, manuals, and other data to evaluate the
feasibility, cost, and maintenance requirements of designs or
applications.
Specify system components or direct modification of
products to ensure conformance with engineering design and
performance specifications.
Research, design, evaluate, install, operate, and maintain
mechanical products, equipment, systems and processes
to meet requirements, applying knowledge of engineering
principles.
Investigate equipment failures and difficulties to diagnose
faulty operation, and to make recommendations to
maintenance crew.
Oversee installation, operation, maintenance, and repair
to ensure that machines and equipment are installed and
functioning according to specifications.
Assist in developing capital project programs for new
equipment and major repairs.
Develop budgets, estimating labor, material, construction
costs and prepare contract documents.
Estimate costs and submit bids for engineering, construction,

General information and other requirements
Salary: As per the company salary scale.
Having fulfilled his /her national service obligation and provide evidence of
release paper from the Ministry of Defense.
Present clearance paper from current/last employer.
Documents to be attached ( CV, work experience credentials, a copy of National
Identity Card etc.)
Only shortlisted applicants would be considered as potential candidates for an

Other skills

Others

Project supervisory
skill, engineering related
software, report writing,
fluent in English and other
international language.

Confident and Willy to
learn and develop.

6. POSITION: Electrical Engineer (01)
PLACE OF WORK: Asmara (with frequent site travels)
The principal accountabilities include, but are not limited to the following

Keeps records of product dips of tanks that will receive petroleum
products from a tanker.

High School Education,
preferably with technical
knowhow with a minimum
of three years of experience
in related field.

or extraction projects, and prepare contract documents.
Perform personnel functions, such as supervision of production
workers, technicians, technologists and other engineers, and
design of evaluation programs.
Solicit new business and provide technical customer service.
Supervising or training project team members & working with a
variety of technicians

Education &
Experience
BA Degree in
Mechanical
engineering
with A
minimum of
Five years of
experience in
related field.

•

Education & Experience
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Design, implement, maintain, and improve electrical
instruments, equipment, facilities, components, products, and
systems for commercial purposes.
Operate computer-assisted engineering and design software
and equipment to perform engineering tasks.
Direct and coordinate manufacturing, construction, installation,
maintenance, support, documentation, and testing activities to
ensure compliance with specifications, codes, and customer
requirements.
Inspect completed installations and observe operations, to
ensure conformance to design and equipment specifications
and compliance with operational and safety standards (SHE).
Plan and implement research methodology and procedures to
apply principles of electrical theory to engineering projects.
Prepare specifications for purchase of materials and
equipment.
Supervise and train project team members as necessary.
Investigate and test vendors’ and competitors’ products.
Oversee project production efforts to assure projects are
completed satisfactorily, on time and within budget.
Prepare and study technical drawings, specifications of
electrical systems, and topographical maps to ensure that
installation and operations conform to standards and customer
requirements.
Plan layout of electric power generating plants and distribution
lines and stations.
Assist in developing capital project programs for new
equipment and major repairs.
Develop budgets, estimating labor, material, construction costs
and prepare contract documents.
Compile data and write reports regarding existing and potential
engineering studies and projects.
Conduct field surveys and study maps, graphs, diagrams, and
other data to identify and correct power system problems.
Supervising or training project team members & working with a
variety of technicians.

•
Education &
Experience
BA Degree
in Electrical
Engineering
with a
minimum of
Five years of
experience in
related field.

•
•

Other skills

Others

Project supervisory
skill, engineering related
software, Report writing,
fluent in English and other
international language.

Confident and Willy to
learn and develop.

interview.
Please submitt your application to Libya Oil Eritrea P.O.Box 845 or to the HR
department at the Head office.
Dead line for application is 10 days from the day of publication

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣፍጋኒስታን - ጣሊባን ምስ መንግስቲ
ዝርርብ የካይድ
ሚርያም ኣብርሃም

ህንዲ - 17 ወተሃደራት
ተቐቲሎም

ኣብ ክፍለ-ሃገር ቻቲስጋር ናይ ህንዲ፡
ኣብ ልዕሊ ኣብ ሓለዋ ዝነበሩ ወተሃደራት
መንግስቲ ድሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ፡
ብውሕዱ 17 ካብኣቶም ክቕተሉ
እንከለዉ፡ ካልኦት 15 ወተሃደራት ድማ
ብኸቢድ ከም ዝቖሰሉ ካብታ ሃገር
ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ።
እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተፈጸመ
መጥቃዕቲ፡ ኣብታ ክፍለ-ሃገር ዝንቀሳቐሱ
ብ‘ማዊስት’ ዝፍለጡ ዕጡቓት ተቓወምቲ
ከም ዘካየድዎ ሰብ-መዚ እታ ሃገር
ሓቢሮም። ንሳቶም ወሲኾም፡ ልዕሊ 300
ዝግመቱ ዕጡቓት ማዊስት፡ ነቶም ኣብ
ጫካታት እታ ክፍለ-ሃገር ኣብ ሓለዋ
ተዋፊሮም ዝነበሩ ወተሃደራት መንግስቲ
ኣብ ድብያ ስለ ዘእተዉዎም፡ እቲ ክሳራ

ክብእስ ከም ዝኸኣለ ገሊጾም።
እቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ህንዲ
ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ፡ ድሕሪ’ቲ ኣብ
ሚያዝያ 2017 ኣብታ ክፍለ-ሃገር
ዝተፈጸመ ህይወት 25 ኣባላት ጸጥታ
ዝቐዘፈ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ እቲ ዝኸፍአ
ምዃኑ ዝሓበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ
ናረንደራ ሞዲ፡ ንስድራ-ቤት መወትቲ
ጽንዓት ተመንዩ።
ኣባላት ጸጥታ ህንዲ ብምግሃስ ሰብኣዊ
መሰላትን ምቕታል ሰላማውያን ሰባትን
ብተደጋጋሚ ከም ዝኽሰሱ ዘመልከቱ
ጸብጻባት፡ ካብ ዕጡቓት ተቓወምቲ
ማዊስትን ካልኦት ተቓወምቲ ወገናትን
ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ክገጥሞም
ከም ዝጸንሐ ይሕብሩ።

ኢራን፡ ካብ ኣመሪካ ንዝቐረበላ ሓገዝ ነጺጋቶ
ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ
ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካመኒ፡ ሃገሩ
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር
እተካይዶ ዘላ ቃልሲ ንምዕዋት
ካብ ኣመሪካ ንዝቐረበ ናይ ሕክምና
ሓገዝ ከም ዝነጸጎ ኣልጀዚራ
ሓቢራ።
እቲ ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡
ኣመሪካ ቀንዲ ጸላኢት ኢራን ምዃና
ድሕሪ ምጥቃስ፡ ሓካይም ኣመሪካ
ናብታ ሃገር ኣትዮም ክህቡዎ ዝኽእሉ
ሓገዛት፡ ንለበዳ ናይቲ ቫይረስ መሊሱ
ዘጋድድ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምሕባር፡
ኢራን በዚ መሰረት ነቲ ዝቐረበላ ሕቶ
ክትነጽጎ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጡ። ንሱ
ብተወሳኺ፡ እቲ ቫይረስ ኮነ ኢልካ ንኢራን
ንምጥፋእ ተባሂሉ ብጸላእቲ ዝተኣታተወ
ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ።
ኣያቶላህ ዓሊ ካመኒ ትማሊ ሰኑይ ደጊሙ
ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ፡ ኣመሪካ ንኢራን
ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ለበዳ ኮሮናቫይረስ
ክትሕግዛ ድሌት እንተሃልዩዋ፡ መጀመርታ
ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ኣጽኒዓቶ ዘላ ተሪር
ማዕቀብ ከተልዕሎ ከም ዘለዋ ኣስሚሩሉ።
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኢራን
ብወገኖም፡ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን
ኣጽኒዓቶ ንዘላ ማዕቀብ ከየልዓለት፡
ሕክምናዊ ረድኤት ይኹን ሓገዝ ክትህብ
ተረኛ ፋርማሲ

ፋርማሲ ኣኽርያ

ምሕታታ ፈጺሙ ቅቡል ከምዘይኮነ
ሓቢሮም።
ፕረዚደንት ሕ.መ.ኣመሪካ ዶናልድ
ትራምፕ፡ ሃገሩ ካብቲ ኣብ 2015
ዝተኸተመ ኒክሌሳዊ ስምምዕ ኢራን
ከተንሳሕብ ኣብ 2018 ድሕሪ ምውሳኑ፡
ኣብ መንጎ ክልተአን ሃገራት ዝነበረ ኵሉ
መዳያዊ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም
ዝዓረገ ጸብጻባት የመልክቱ።
ኢራን ሓንቲ ካብ’ተን ብለበዳ ኮሮና
ቫይረስ ኣዝየን ተሃስየን ዘለዋ ቀዳሞት
ሃገራት ዓለም ከም ዝዀነት’ዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እታ ሃገር፡ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ፡ እታ
ዝበዝሑ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ህዝቢ
ዝርከቡዋ ኮይና ኣላ። ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ኣብ
ኢራን ኣስታት 21,500 ሰባት በቲ ቫይረስ
ክልከፉ እንከለዉ፡ ካልኦት ኣስታት 1,700
ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ጸብጻብ
ውድብ ጥዕና ዓለም ይሕብር።

መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ
ሓይሊ ጣሊባንን ኣብ ጉዳይ ምፍታሕ
እሱራት ኣባላት ጣሊባን ዘተኰረ
ውጽኢታዊ ዝርርብ ኣብ ዶሓ ቐጠር ከም ዘካየዱ፡ ማዕከናት ዜና
ዓለም ኣቃሊሐን።
እቲ ብሰንበት ዘካየዱዎ ርክብ፡ ኣብ
ምስፋን ሰላም ኣፍጋኒስታን፡ ከምኡ
ድማ ኣብ ምዕዋት ናይቲ ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ንቕድሚት ክስጉም
ዘይክኣለ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ጣሊባንን
ኣመሪካን ደራኺ ተራ ክህሉዎ ዓቢ
ተስፋ ተነቢሩሉ ከም ዘሎ ሮይተርስ
ሓቢሩ።
ጣሊባን ምስ ኣመሪካ ዝኸተሞ
ስምምዕ ሰላም፡ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን
ኣሲሩዎም ዘሎ 5000 ዝበጽሑ ኣባላት
ጣሊባን ክፈትሖም ዝጠልብ ነጥቢ’ኳ
እንተሃለዎ፡ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ግን

ወተሃደራት መንግስቲ ኣፍጋኒታንን፡
ኣብ ምስጓም ስምምዕ ሰላም ኣመሪካን
ጣሊባንን ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ዝገልጹ
ሰብ መዚ ዋሺንግቶን፡ ጣሊባንን
መንግስቲ ካቡልን ኣብቲ ንኽልተ
ሰዓታት ዘካየድዎ ዝርርብ፡ ኣብ
ትሕቲኦም ዝርከቡ እሱራት ብኸመይ
መንገዲ ከም ዝለቁዎም ብደቂቕ ከም
ዝተዛረቡሉ ሓቢሮም።

መገዲ-ኣየር ኢማራት ዝበዝሕ በረራታቱ ይስርዝ
ሓደ ካብ’ቶም ዝዓበየ መገዲ ኣየራት
ዓለምና ዝኾነ መንገዲ ኣየር ኢማራት፡ ካብ
ጽባሕ ረቡዕ ጀሚሩ ዳርጋ ኩሉ በረራታቱ
ከቋርጾ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ኣብዘን ኮሮና ቫይረስ ብናህሪ እናተላብዐ
ክኸደለን ዝጸንሐ ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ፡
ብዙሕ ጠለባት ናይ መገሻ ክረክብ
ብዘይምኽኣሉ ክረኽቦ ዝግባኦ ዝነበረ
ቢልዮናት ዶላር እቶት ከም ዝኸሰረ
ዝሓበረ እቲ መንገዲ ኣየር፡ ነቲ ክሳራታት
ንምውሓድ 70 ሚእታዊት ካብቲ ናብ
159 ሃገራት ከካይዶ ዝጸንሐ በረራታት
ንግዚኡ ከቋርጾ ወሲኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ።
እቲ መገዲ-ኣየር ብተወሳኺ፡ ክሳራታቱ
ንምውሓድ ክብል ብኣሽሓት ንዝቑጸሩ
ሰራሕተኛታቱ እውን ፍርቂ ደሞዞም
ክኸፍሎም ወሲኑ ከም ዘሎ ገሊጹ።
እዚ ብደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ
ቫይረስ ክሳብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ
ዝጅምር፡ ከምኡ ድማ ሃገራት ዶባተን
ዳግማይ ብምኽፋት ገያሾ ቀሲኖም
ክሳብ ጉዕዞኦም ዝጅምሩ፡ እቲ መንገዲ
ኣየር ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ደው ኢሉ

ክጸንሕ ምዃኑ፡ ኣቦ-መንበረ እቲ ትካል
ሸኽ ቢን ሳዕድ ንሮይተርስ ሓቢሩ። ንሱ
ብተወሳኺ፡ መገዲ ኣየር ኢሚራት ካብ
ገያሾ ንዝቐርብ ዘሎ ነናብ ሃገሮም ናይ
ምምላስ ጠለብ ንምምላእ ክብል ናብ
13 ሃገራት ከካይዶ ዝጸንሐ በረራታት
ክቕጽሎ ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ኣስታት 100,000
ዝበጽሑ ሰራሕተኛታት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ
መገዲ ኣየር ኢማራት፡ ብሰንኪ’ቲ ደሞዝ

ሰራሕተኛታቱ ንግዚኡ ካብ 25 ክሳብ 50
ሚእታዊት ክንኪ ኣሕሊፉዎ ዘሎ ውሳነ፡
ሰራሕተኛታቱ ሞራሎም ከይትንከፍ
ሓላፊ እቲ ትካል ተማሕጺኑ።
ኣሉታዊ ሳዕቤናት ኮቪድ-19 እናዛየደ
ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ እቲ ቫይረስ
ናብ 192 ሃገራት ብምእታዉ፡ ንኣስታት
350,000 ሰባት ክለክፍ እንከሎ፡ ንኻልኦት
ኣስታት 15,300 ድማ ቀቲሉ ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም።

ክሮኤሽያ፡ ብሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ትጥቃዕ
ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዛግረብ ርእሰከተማ ክሮኤሽያ 5.3 ሬክተር ስኬል
ዓቐን ዘለዎ ምንቅጥቃጥ ምድሪ
ብምኽሳቱ፡ ኣብ ትሕተ-ቅርጺ’ታ ከተማ
ዓቢ ሃስያ ከም ዘውረደ ተገሊጹ።
ብሰንኪ’ቲ ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ
ኣሽሓት መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝፈረሱ
ዝሓበረ ሮይተርስ፡ ኣብ ህይወት
ሰብ ግን ዝወረደ ብዙሕ ክሳራ ከም
ዘየለ ገሊጹ። እንተዀነ፡ ሓደ ሰብ
በቲ ፍርስራስ ተሃሪሙ ኣብ ሕማቕ
ኩነታት ጥዕና ከም ዘሎን፡ ካልኦት
16 ሰባት ድማ በቲ ሓደጋ መጠናዊ
መጕዳእቲ ከም ዘጋጠሞምን ሮይተርስ
ብተወሳኺ ሓቢሩ።
እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ
ምድሪ፡ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 140
ዓመታት ነታ ሃገር ካብ ዘጋጠሙዋ

ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝሓየለ
ከም ዝነበረ ሰብ-መዚ ክሮኤሽያ
ሓቢሮም።
ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮቪድ-19
ኣብ ቤቶም ተዓጽዮም ዝውዕሉ ዘለዉ
ነበርቲ ከተማ ዛግረብ፡ እቲ ዘጋጠመ
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ጣሊባን ብወገኑ፡ ኩሎም ተኣሲሮም
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