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ኣገዳስነት ንኡስመጠን ስርሓት...

ንጽባሕ’የ ዝብል

ማሕበረ-ቁጠባዊ
ረብሓታት...

ሻምፕዮን
ቅድድም ብሽክለታ
ዞባ ጋሽ-ባርካ . . .

. . .

መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ዝተማልአ ኣገልግሎት ንምሃብ ይሰርሕ
ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ፡
ብቕዓቱ ዝሓለወ - ዝተማልአ ኣገልግሎት
ንምሃብ ዝዓለመ ንጥፈታት የሰላሰል
ከምዘሎ፡ መዲካል ዳይረክተር ናይ’ቲ
ሆስፒታል ዶክተር ያቆብ ሓሰን ሓቢሩ።
እዚ ኣብ 13.6 ሄክታር ተደኲኑ ዝርከብ
ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል፡ በብእዋኑ
ክግበረሉ ብዝጸንሐ ወፍሪ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ
ኩሎም ኣገደስቲ ክፍልታት ኣጣሚሩ
ብቕዓቱ ዝሓለወ ኣገልግሎታት ይህብ
ከምዘሎ ዝገለጸ ዶክተር ያቆብ፡ ኣብ
ቀዳማይ መንፈቕ ናይ 2018፡ ኣስታት
20 ሽሕ ዜጋታት ተመላሊሶም፡ 2,500
ድማ ደቂሶም ከምእተሓከሙ ገሊጹ።
ብተወሳኺ፡ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎ
210 መብጣሕቲ ከምእተኻየደ፡ 653
ኣዴታት ኣገልገሎት ሕርሲ ከምዝረኸባ፡
ኣብ ክፍሊ ሕክምና ዓይኒ ካብ ዝቐረቡ
5,200 እቶም 541 መብጣሕቲ ከም
እተገብረሎም፡ 1075 ድማ ኣገልግሎት
ሕክምና ስኒ ከምዝረኸቡ ኣብሪሁ።
ብፍላይ ክፍልታት መወለዳንን ክንክን
ዕሸላትን ህጻናትን ዘመናዊ መሳርሒታት

ስ/ ኣካል መብራህቱ

ዓጢቐን ብምህላወን፡ ዝሓሸን ዝጸፈፈን
ኣገልግሎት ይህባ ከምዘለዋ ዝሓበረ ዶ/ር
ያቆብ፡ ኣብ’ቲ ሆስፒታል ዝቘመ ማእከል
ርእየት (vision Center)፡ ናይ ምርኣይ
ጸገም ንዘለዎ መርሚሩ ብናጻ መነጽር

ክህብ ስለዝጀመረ፡ ህዝቢ ካብ ሃልኪ
ገንዘብ፡ ጉልበትን ግዜን ድሒኑ ከምዘሎ
ገሊጹ።
ብቕዓት ጥዕናዊ ኣገልግሎታት ክብ
ንምባል፡ በብእዋኑ ብቑዓትን እኹላትን

ሞያውያን ንምምዳብ ጻዕርታት ክካየድ
ምጽንሑ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ 9 ዶክተራት
ዘጠቓልሉ 135 ሞያውያንን 70 ናይ
ምሕደራ ሰራሕተኛታትን ከምዘለውዎ
ኣነጺሩ።

ደቡብ - መነባብሮ ሓ.ስ.ኲ. ንምምሕያሽ ዝተገብረ ጻዕሪ ተሞጒሱ
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ መነባብሮ ስንኩላን
ኲናት ንምምሕያሽ ዝተገብረ ጻዕሪ፡ ጽቡቕ
ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ፡ ብ29 ጥቅምቲ
ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ፡
ኣባላት ማሕበርን መሻርኽትን ዝተረኽቡሉ
ኣኼባ ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ፡ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት ኤርትራ (ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ.)
- መነባብሮ ኣባላቱ ንምምሕያሽ ዘሰላሰሎ

ስ/ ቤትኤል ይርገኣለም

ዕማም ንምብራህ ዝተኻየደ ርክብ፡ ሓላፊ
ጨንፈር ማሕበር ኣብ ዞባ ደቡብ ኣቶ
ተስፋልደት መንግስቱ፡ ኣባላት ብዝተፈላለየ
ንጥፈታት ተጣዪሶም ነብሶም ንክኽእሉ
ብዝተገብረ ደገፍ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ
ዝሓሸ ደረጃ ከምዝርከቡ ሓቢሩ።
ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት
ስንኩላን ኲናት ኤርትራ መምህር
ገብረብርሃን ኢያሱ፡ ማሕበር ናይ ምንቅስቓስ

ጸገማት ንምፍታሕ ብልዕሊ 8 ሚሊዮን
ናቕፋ 290 ሞተር ብሽክለታን 5 ሚኒባሳትን
ብምግዛእ፡ ከምኡ’ውን ካብ ጨናፍሩ ኣብ
ወጻኢ ዝተበርከተ 3200 ዓረብያን 5 ሽሕ
መራዂስን ከምዝዓደለ፡ ናይ ምርኣይን
ምስማዕን ጸገም ንምፍታሕ እውን መነጽርን
መስምዒን ከምእተመቓርሐ ኣብሪሁ።
ትካላውን ቊጠባውን ዓቕሚ ማሕበር
ምሕያል፡ ምስ ቀንዲ መሻርኽቲ ጥቡቕ

ዝምድና ምምዕባል፡ ኣገልግሎት ልቓሕ
ምስፋሕ፡ ካብ’ቶም ማሕበር ብመደብ ሒዙ
ዝሰርሓሎም ዘሎ ምዃኑ ዝሓበረ መምህር
ገብረብርሃን፡ ተራ ኮምን ኣካላት መንግስትን
ክዓዝዝ ጸዊዑ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ ርክብ፡ ኣመሓዳሪ
ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረክርስቶስ፡
ስንኩላን ኲናት ነብሶም ንክኽእሉ ንዝግበር
ዘሎ ጻዕሪ ሞጒሱ።

ኣዶብሓ ተሳታፍነት
ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ ትምህርቲ
ተሞጒሱ
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ንኡስ
ዞባ ኣዶብሓ፡ ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ ትምህርቲ ኣተባባዒ ምህላዉ፡ ሓላፊ
ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ
መምህር ኣቡበከር ዓሊ ሓቢሩ።
ኣብ ዝበዝሓ ምምሕዳራት ከባቢ፡
ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ መባእታ
50 ሚእታዊት፡ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድማ
48 ሚእታዊት ከምዘሎ ዝገለጸ መምህር
ኣቡበከር፡ ኣብ ዓሬርብ ምስ ሰበኽ ሳግማዊ
መነባብሮ፡ ወቕቲ ትምህርቲ ካብ ወርሒ
ሰነ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ ከምዝካየድ
ኣረዲኡ።
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሃገር መደብ
ትምህርቲ ንዓበይቲ ንምጅማር ይስራሓሉ
ከምዘሎ፡
ኣብ
ዓመተ-ትምህርቲ
2017/2018 ውጽኢት መርመራ 8ይ
ክፍሊ 80 ሚእታዊት ምንባሩ እውን
ሓቢሩ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ፡ 2 መዋእለህጻናት፡ 5 ናይ መባእታን ሓንቲ ናይ
ማእከላይን ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን
10 ነቑጣታት ትምህርቲ ንዓበይቲ
ከምዘለዋ፡ ዘይምጥርናፍ ዓድታትን
ጸገም መጐዓዝያን ድማ፡ እቶም ቀንዲ
ብድሆታት ምዃኖም ገሊጹ።
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ጨናፍር ሃማደኤ ኣብ ንኡሳን ዞባታት
ጎልጅ፡ ኣቑርደትን ባረንቱን ኣብ’ዚ
ቅንያት’ዚ ኣብ ዘቃንዓኦ ጉባኤታት፡ ውዳበ
ደቂ-ኣንስትዮ ብምሕያል ተራአን ኣብ
ልምዓታዊ መደባት ንምዕባይ ኣበርቲዐን
ከምዝሰርሓ ገሊጸን።
ሓለፍቲ ናይ ሰለስቲኡ ንኡሳን ዞባታት
ኣብ ዝሃባኦ መብርሂ፡ ደቂ-ኣንስትዮ
ኣብ ምዕዋት ልምዓታዊ መደባት ቀላሲ
ተራ ይጻወታ ከምዘለዋ፡ ከም ውጽኢቱ
ድማ - ተረባሕቲ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ
ኣገልግሎታት ከይነን ምህላወን ኣረዲአን።
ብዝሓየለ ኣወዳድባ ተካእቲ መንእሰያት
ንምፍራይ ልዑል ኣተኲሮ ሂበን ይሰርሓ
ከምዘለዋ እውን ሓቢረን።
ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ጋሽ-ባርካ ወይዘሮ
ይሕደጋ የውሃንስ፡ ብዘይ ሓያልን
ንመንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ቀዳምነት
ዝህብን ውዳበ፡ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ
ንምሕያል ዝካየድ ጻዕሪ ብናህሪ ክስጉም
ከምዘይክእል ብምምልካት፡ ኣብዚ
መዳይ’ዚ ኣበርቲዐን ክሰርሓ ኣተሓሳሲባ።
ኣመሓደርቲ ናይ’ተን ንኡሳን ዞባታት
ብወገኖም፡ ውዳበ ደቂ-ኣንስትዮ ንምሕያል
ዝካየድ ንጥፈታት ንምዕዋት ከምዝሰርሑ
ኣረጋጊጾም።

ሃማደኤ ዞባ ጋሽ-ባርካ ውዳበኡ ንምሕያል ይሰርሕ

ስ/ ኢብራሂም ዓሊ

ከረን - ንተመሃሮ ኣብ ምክልኻል ገበናት ዘተኰረ
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ንተመሃሮ 2ይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ
ከረን፡ ኣብ ምክልኻል ገበናትን በደላትን
ከምኡ’ውን ምኽባር ሕጊ ትራፊክ
ዘተኰረ ኣስተምህሮ፡ ብ24ን 25ን ጥቅምቲ
ተዋሂቡ።
እቲ ኣስተምህሮ ብቐንዱ፡ ተራ
መንእሰያት ኣብ ምክልኻል ገበን
ንምሕያልን ምስ ፖሊስ ዘለዎም ውህደት
ንምዕዛዝን እዩ።
ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዞባ ዓንሰባ መጀር
ሃይለ በራኺ፡ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ከም
በደላትን ገበናትን ዝኣመሰሉ ተርእዮታት
ብሓባር ዝከላኸል ስልጡን ህዝቢ ምዃኑ፡
እዚ ክቡር ውርሻ’ዚ ከኣ፡ ንህጻናት
ብጽቡቕ ስነ-ምግባር ንምዂስኳሶም
ብዝግበር ሓባራውን ሓላፍነታውን ጻዕሪ
ክድራዕ ኣዘኻኺሩ።
“ብትምህርትን ስነ-ምግባርን ዝተዀስኮሰ

መንእሰይ ዋሕስ ቀጻልነት ሃገር’ዩ” ዝበለ
መጀር ሃይለ፡ ተመሃሮ ነዚ ብዝግባእ
ተገንዚቦም ብዝበለጸ ኣተሓሳስባ ዓቕሞም
ከዕብዩ ተላብዩ።
ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ዓንሰባ

ጕድለታት ምዃኖም ጠቒሱ፡ ነዚኦም ኣብ
ዜጋታት ብዝካየድ ጐስጓስ ንምክልኻሎም
ቀጻሊ ጻዕርታት ከምዝካየድ ኣረዲኡ።
ኣብ ዝሓለፋ 9 ኣዋርሕ፡ ኣብ ከተማ
ከረን ልዕሊ 1700 በደላትን ገበናትን

ክፍጸሙ እንከለዉ፡ ብዘጋጠመ፡ 113
ሓደጋ መካይን 3 ሰባት ከምዝሞቱ፡ 42 ከኣ
ከቢድን ፈኲስን ጉድኣት ከምዝወረዶም፡
ሰነዳት ቤት-ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ
ይሕብሩ።

ባጽዕ - ኣፍልጦ ሰብ-ሞያ ጥዕና ዘበርኽ
ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣፍልጦ ሰብ ሞያ ጥዕናን ሕብረተሰብን
ኣብ ለበዳውን ሃንደበታውን ሕማማት
ምዕባይ፡ ንምክልኻሎምን ንምቊጽጻሮምን
ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ወሳኒ ምዃኑ፡ ኣብ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ፡ ሓላፊ ምክትታል ለበዳዊ
ሕማማት ኣቶ ወልደየሱስ በላይ ገሊጹ።

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

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ

መጀር ተኽለብርሃን የውሃንስ ድማ፡
መኪና እናመራሕካ ኣቓልቦኻ ዝጥምዝዝ
ንጥፈት ምክያድ፡ መቐነት ዘይምጥቃም፡
ክቱር ናህሪ፡ ብሽክለታ ብዘይግቡእ
ኣገባብ ምጥቃም እቶም ገኒኖም ዝረኣዩ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ሳራ ኣለም

ኣቶ ወልደየሱስ፡ ካብ 23 ክሳብ 27
ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ባጽዕ ኣብ ዝተዋህበ
ኣስተምህሮ፡ ብሃገር ደረጃ ቀዳምነት
ኣብ ዝተዋህቦም ሃንደበታውን ለበዳውን
ሕማማት - ዓሶ፡ ኣንቅጺ፡ ኢቦላ፡ የለውፊቨር፡ ኩሉ ዓይነታት ውጽኣት፡ ንፍዮ፡
ፖልዮ፡ ቺኩንጉንያን ንምክትታልን
ክውሰዱ ኣብ ዘለዎም ስጉምታትን
መብርሂ ሂቡ።

ብዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጐስጓሳት፡ ኣፍልጦ
ሕብረተሰብ ክብ እናበለ ይመጽእ
ብምህላዉ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ተርእዮ ለበዳዊ
ሕማማት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከምዝወረደ
ዝሓበረ ኣቶ ወልደየሱስ፡ ብፍላይ ዓሶ፡
ፖልዮን ንፍዮን ንምቊጽጻሮም ተኻኢሉ
ከምዘሎ ገሊጹ።

ንዝበረኸ ውጽኢት፡ ውልቃውን
ከባቢያውን ጽሬት ብዕቱብ ክስራሓሉ፡
ክታበት ሰብን ጥሪትን ግቡእ ምክትታል
ክግበረሉ ብምዝኽኻር ድማ፡ ሸቶታት
ሚኒስትሪ ጥዕና ንምውቃዕ ተራ ሰብ ሞያ
ጥዕና ወሳኒ ስለዝኾነ፡ ብቐጻሊ ዝወሃብ
ስልጠናታት ነዚ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV

ኣገደስቲ ቴሌፎናት

ሰዓት

መደብ

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

12:00
12:30
12፡50
13፡30
13:45
14:30
15፡10
15:55
16:35
18:05
18:55
19:30
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
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22:30

ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
TECH INSIGHT
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ሄራር/ሸካት
ደኩመንታሪ
ልዝብ መንእሰያት
ናትራን
ሳይዳ
ፊዮሪና
ሙ/ድራማ
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ንጣብ ዝኽሪ ዘመን (44)
ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.53

ሃይለ ዳኒኤል
ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይዚ ሒዝናዮ
ዘሎና ዓመት፡ ነታ ቀንዲ ምንጪ ብርሃንና
ዝዀነት ጸሓይ ንምድህሳስ መደበር ጠፈር
ኣመሪካ ናሳ፡ ሓንቲ መንኰርኮር ናብታ
ኮኾብ ከም ዝለኣኸ ይዝከር።
እዛ ብ‘ፓርከር ሶላር ፕሮብ’ ዝብል
መጸውዒ እትፍለጥ መንኰርኮር፡ ዝሓለፈ
ሰኑይ ምስ ጸሓይ 42.72 ሚልዮን ኪሎ
ሜትር ጥራይ ርሕቀት ከም ዝበጽሐት’ዩ
ዝሕበር ዘሎ። እዚ ከኣ ነቲ ኣብ ወርሒ
ሚያዝያ 1976 ብሳተላይት ‘ሄሊዮስ 2’
ተታሒዙ ዝጸንሐ ካብ መሬት ናብ ጸሓይ
እታ ዝረሓቐ ዝተጐዓዘት መንኰርኮር
ክትከውን ኣኽኢሉዋ ኣሎ።
ሄሊዮስ 2 ነዚ ክብረ-ወሰን ጥራይ
ኣይኰነትን ጨቢጣ ነይራ፡ ኣብ ካልኢት
70 ኪሎሜትር እናተሓንበበት እውን
እታ ዝቐልጠፈት ሳተላይት ዝብል ክብሪ
ለቢሳ ምንባራ እዩ ዝንገር። እንተዀነ፡
እዚ ክብረ-ወሰን እውን ብፓርከር
ሶላር ፕሮብ ልስበር ከም እተቓረበ እዩ
ዝሕበር። እታ መንኰርኮር ገና ነቲ
ክትሕምበበሉ እትኽእል ልዑል ፍጥነት

ሓጸርቲ
ዜናታት
ሳይ-ቴክ . . .
# ንቘልዑ ዝኸውን ኣፕሊከሽናት
ናይ ሞባይል ዘፍርዩ ትካላት ዝያዳ
መኽሰብ ንምርካብ ዝተፈላለየ
ዘይግቡእ ኣገባባት ይጥቀሙ ምህላዎም
ተገሊጹ። እቶም ነዚ መደምደምታ
ዝበጽሑ ክኢላታት ከም ዝሕብርዎ፡
እዚ ጸገም’ዚ ቅልጡፍ መፍትሒ
እንተ ዘይተገይሩሉ ሃሳዪ ጽልዋ
ክህልዎ ምዃኑ የጠንቅቑ።
# ብሰንኪ ልዑል ኣህላኽነት ደቂሰብ ቍጽሪ ኣብ ዓለምና ዝርከቡ
እንስሳ ዘገዳም ብዘሰንብድ ናህሪ
እናኣንቈልቆለ ይመጽእ ምህላዉ
ተመራመርቲ ገሊጾም።
# ተመራመርቲ ኣብ ልዕሊ’ቶም
ቅድሚ ሰባት ነይሮም ዝበሃሉ
ኒያንደርታል
ኣብ
ዘካየድዎ
መርመራታት፡ ካብቲ ክበሃል ዝጸንሐ
ካብ ሰባት ዝሓጐቡ ዘይኰኑ ብኣንጻሩ
ከም ዝዀነ ሓቢሮም።
# ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ፡ ነቲ ኣብ
መንጎ ደቂ-ሰብ ንነዊሕ ዓመታት
ዝጸንሐ ሃይማኖታዊ ምፍልላይ
መኸተምታ ክገብረሉ ከም ዝኽእል
ተገሊጹ። (ብዛዕባ’ዚ ኣርእስቲ ኣብ
ናይ ዝመጽእ ሰሙን ሕታምና
ተኸታተሉ)
# ኤል.ኤስ.ዲ ዝተባህለ ዓይነት
መድሃኒት ኣብ ሓንጐል ደቂ-ሰብ
እወታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ።
# ደቂ-ተባዕትዮ ብናይ ጡብ
መንሽሮ ክተሓዙ ተኽእሎ ከም ዘሎ
ተሓቢሩ።
# ቸኮላታ ካብ ቅድሚ 5 ሽሕ
ዓመታት ኣብ ጫካታት ኣማዞን ዝነብሩ
ዝነበሩ ሰባት ከም መግቢ ይጥቀሙሉ
ምንባሮም ተሐቢሩ።

‘ፓርከር ሶላር ፕሮብ’ ክብረ-ወሰን ሰይራ
ከም ዘይበጽሓቶ፡ ንዕኡ ምስ እትበጽሖ
ግን እታ ዝቐልጠፈት ከም እትኸውን እዩ
ሰራሕታ ዝገልጹ። ፓርከር ሶላር ፕሮብ
እቲ ዝለዓለ ክትጐዓዘሉ እትኽእል ፍጥነት
ኣብ ካልኢት 190 ኪሎሜትር ወይ 690
ሽሕ ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እዩ።
እዛ ሳተላይት ዝህልዋ ፍጥነት ነቲ
ተመዲቡላ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ላዕለዋይ
ጠፈር ጸሓይ ወይ ኮሮና ኣትያ እተካይዶ
ስረሓት ብምቘት እታ ዓርሞሽሽ ኮኾብ
ንኸይትመክኽ ክሕግዛ እዩ። ኣብ
ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት ድማ ኣብ ዙርያ
ጸሓይ እናዞረት ክሳብ ናይ 6.12 ሚልዮን
ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክትበጽሕ እዩ ዘሎ
ተስፋ ናሳ። ‘ፓርከር ሶላር ፕሮብ’ ከምቲ
ተመዲቡላ ዘሎ ኩሉ ስረሓታ ብዘይ ዝዀነ
ቴክኒካዊ ጸገም እንተ ኣካይዳቶ፡ ንብዙሓት
ተመራመርቲ ናይ ዝተፈላለየ ዓውዲታት
ብፍላይ ድማ ኣብ ምፍታሕ ዘይተፈትሑ
ግድላት ጸሓይ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ክትገብር
እያ።
እዛ መንኰርኮር ብዘይካ’ቲ ንምስጢራት
ጸሓይ ኣብ ምፍታሕ እትህቦ ኣገልግሎት፡ ነቲ
ካብኣ ዝመጽኣና ብ ‘ሶላር ዊንድ’ ዝፍለጥ

ኣብ ክፋላት ክልቲኡ ዋልታ መሬት ናይ
ኣውሩራዊ ብርሃን ተርእዮታት ዝፈጥር
ከም እትሰድድ ይፍለጥ። እንተዀነ፡ ሓደ
ሓደ እዋን እቲ ጸሓይ እትነጽጎ ሶላር
ዊንድ ሓደገኛ ብምዃኑ ከም መሐበሪት
ሓደጋ እውን ከተገልግል ምዃና እዩ
እቲ ትጽቢት። እቶም ተመራመርቲ ከም
ዝሕብርዎ፡ ጸሓይ ኣዝዩ ዓቢ ሶላር ዊንት

እንተተፊኣ ንናይ መሬት ዓውደ ማግነት
(magnetic field) ክርብሾ ስለ ዝኽእል
እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣብ ዙርያ
መሬት ዝዞራ ሰብ-ዝሰርሐን ሳተላይታት
ክበላሸዋ፡ መርበብ ኤለክትሪክ ድማ
ምውሳኽ ኤለክትሪካዊ ዋሕዚ ከጋጥሞ
ከም ዝኽእል እዩ። ነዚ ከኣ በዛ መንኰርኮር
ገይሮም ኣቐዲሞም ንኽዳለዉ ክሕግዞም

ምዃኑ እዩ ዝግለጽ።
ቀንዲ ዕላማ ‘ፓርከር ሶላር ፕሮብ’
ግን፡ ነቲ ንተመራመርቲ ክሳብ ሕጂ
ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኰይንዎም ዘሎ
ኮሮናን ስለምንታይ እዩ ልዕሊ ዝባን ወይ
ጽፍሒ ናይ ጸሓይ ዝያዳ ሙቐት ኣለዎን
ንምጽናዕ እዩ።
ምንጪ፦ bbcnews.com

ኩባንያ ኣፕል ሓደስቲ መሳርሒታት ኣላልዩ

ሓደ ካብ ዝዓበዩ ኩባንያታት
ዓለምና ዝዀነ ኣፕል፡ ካብ ዝመጽእ
ሰሙን ኣትሒዘን ናብ ዕዳጋታት ዓለም
ዝወርዳ ሓደስቲ ኣይ-ፓድን ላፕቶፕን
ብሰሉስ ከም ዘላለየ ተሓቢሩ።
እቲ ኣብ ከተማ ኒው-ዮርክ ዝተኻየደ
ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡ እቲ ትካል
ቅድሚ ሕጂ ካብ ዘፍረየን ዓይነታት
ላፕቶፕን ታብለትን እተን ዝሓየላ
ምዃነን እዩ ክገልጽ ተሰሚዑ።
እዛ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዱዋ ዘሎ ኣይፓድ ፕሮ ዝተሰምየት ታብለት፡ ኣብ
ስክሪና ዝርአ መጠወቕን ናይ ሄድፎን
ጀክን ዘይብላ እያ። እዚ ድማ ነቲ እቲ
ትካል ኣብ’ተን ናብ ዕዳጋ ዘቕረበን
ኣይፎን-ኤክስ ዝተሰመያ ሞባይላቱ
ዘተኣታተዎ ሜላ ኣብ’ዘን ታብለት
እውን ኣተኣታትዩዎ ኣሎ።
ኣይ-ፓድ ፕሮ፡ ካብተን ቅድሚኣ
ዝነበራ ታብለታት ዝፈልያ ዝነኣሰትን
ዝረቐቐትን ብምዃና እያ። ብዘይካ’ዚ፡
እቲ ኩባንያ ከም ዝሕብሮ፡ ኣብ ውሽጣ
ተገጢሙላ ዘሎ ቺፕ ኣዝዩ ሓያል
ከም ዝዀነን ማዕረ ናይ ማይክሮሶፍት
ኤክስ-ቦክስ ሓይሊ ከም ዘለዎን እዩ።

እዛ ታብለት ናይ 5.6 ሚሊ ሜትር
ርጉዲ ኣለዋ።
ብተወሳኺ፡ ክልተ ዓይነት ኣይ-ፓድ
ፕሮ ከም ዘለዋ እዩ። ንሳተን ከኣ እታ
ሓንቲ ናይ 11 ኢንች ግፍሓት ዘለዎ
ስክሪን ዘለዋ ክትከውን እንከላ እታ
ካልኣይቲ ድማ ናይ 12.9 ኢንች
ግፍሓት ዘለዋ እያ።
ኩባንያ ኣፕል ከም ዝሕብሮ፡ እዘን
ሕጂ ኣፍርዩወን ዘሎ ታብለታት

ካብተን ንመጀመርያ እዋን ናብ ዕዳጋ
ዘውረደን ታብለታት ብልዕሊ ሓደ ሽሕ
ዕጽፊ ዝሓየላ እየን ይብል። ብዘይካ’ዚ፡
እዘን ታብለታት ካብተን ኣብ ዕዳጋ
ተዘርጊሐን ዘለዋ ናይ ገዛ ኮምፕዩተራት
ነተን ልዕሊ 92 ሚእታዊት ብዘለዋ
ቅልጣፈ ከም እትበልጸን ይሕብር።
እቲ ትካል ናብ ዕዱማቱ ዘቕረባ
ካልኣይቲ መሳርሒት ድማ፡ ‘ማክ-ቡክ
ኣየር’ ዝስማ ላፕቶፕ እያ። እዛ ላፕቶፕ

ናይ ረቲና ዲስፕለይን ብኣሰር ኣጻብዕቲ
ክትክፈት ካብ እትኽእልን ኰይና እያ
ተሰሪሓ። ማክ-ቡክ ኣየር እውን ኣዝያ
ረቃቕ ኰይና እያ ተዳልያ ዘላ። እዛ
ላፕቶፕ ናይ 15.6 ሚሊሜትር ጥራይ
ርጉዲ ከም ዘለዋ ኣካያዲ ስራሕ’ቲ
ትካል ቲም ኩክ ይሕብር። እቲ
ኩባንያ ብዘይካ’ዛ ላፕቶፕ ካልኣይቲ
ዝሓሰረትን ብዓቐን ድማ ዝነኣሰትን
ላፕቶፕ ኣላልዩ ነይሩ። እዛ ማክ-ሚኒ
ዝብል ስም ዝተዋህባ ላፕቶፕ፡ ካብታ
ሓንቲ ከም ዘይትሓምቕ እዩ ዝግለጽ።
ክልቲአን እዘን ላፕቶፓት ካብ ዳግም
ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ኣለሚንዩም ከም
ዝስረሓ ኩባንያ ኣፕል ይሕብር።
እዘን ላፕቶፓት ን12 ሰዓታት ክጸንሕ
ዝኽእል ባተሪን ሓያል ፕሮሰሰርን
ተገጢሙለን ምህላዉ ከኣ ወሲኹ
ይገልጽ።

ምንጪ፦ aljazeera.com
bbcnews.com
theguardian.com

ሓዳስ
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ጸጋታት ባሕሪ
ሳሚኤል ኪሮስ
ንኡስ-መጠን ስረሓት ዓሳ ብስፍሕ
ዝበለ ኣምር ክግለጽ እንከሎ፣ ዳይናሚካዊ
ኮይኑ፣ ብቐጻሊን ብዘገምታን እናፈለቐን
እናማዕበለን ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዕብየት
ናብራ ሕብረተ-ሰባት ልዑል ተራ ዝጻወት
ኣዝዩ ኣገዳሲ ንኡስ-ጽላት ስረሓት ዓሳ
እዩ። ካብ ምግፋፍ ዓሳ ወይ ምእካብ
ምህርቲ ክሳዕ ምምስራሕን ምዝርጋሕን
ዓሳ ናብ ዕዳጋ ዘጠቓልል ሰፊሕ ሸፈነ
ዘለዎ ንጥፈት ብምዃኑ ንዝተፈላለዩ
ክፋላት ሕብረተ-ሰብ የዋስእ። ጎኒጎኒ ምስ’ዚ ጽላት ዝኸዱ ተወሰኽቲ
ንጥፈታት ከም ምስራሕን ምጽጋንን
ሰኪዐት መግፈፊ ዓሳ፣ ምዕራይን ምጽጋንን
ጀላቡን ሞተረን፣ ምጽዓንን ምርጋፍን
ዓሳን ካልኦት ንጥፈታትን ሽቕለት
ስራሕ ኣብ ምኽፋት ዓቢ ግደ ይጻወቱ።
ደቂ-ተባዕትዮ ኣብ ምግፋፍ፣ ምጽጋን
ምዕራይን ሞተረን ጀላቡን፣ ምርጋፍን
ምጽዓንን ዓሳን በረድን ክሳተፉ እንከለዉ፣
ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ኣብ ምስራሕን
ምጽጋንን ሰኪዐት መግፈፊ ዓሳን
ምሻጥ ዓሳን ይዋፈራ። እዚ ንኡስ-ጽላት
ኣበርክቶኡ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት
መግብን ምውጋድ ድኽነትን ዘለዎ
ኣበርክቶ ቀሊል ከምዘይኮነ፣ ንምግማቱ
ዘጸግም ኣይኮነን። ብደረጃ ዓለም ክርአ
እንከሎ ብገምጋም ኣስታት 38 ሚልዮን
ሰባት ኣብ ስርሓት ዓሳን ሕርሻ ዓሳን
ተዋፊሮም ከምዝሰርሑ ይግለጽ።
ካብዚኦም እቶም 95 ሚእታዊት (36
ሚልዮን) ኣብ ኣፍሪቃ፣ ኤስያን ላቲን
ኣመሪካን ዝርከቡ እዮም። ብተወሳኺ
እቶም 68 ሚእታዊት (26 ሚልዮን)
ኣብ ንጥፈታት ስርሓት ባሕርን ጥዑም
ማይን ዝተዋፈሩ እዮም። ኣብ ምምዕባል
ዝርከባ ሃገራት 78 ሚልዮን ካብ ጠቕላላ
ህዝበን መዓልታዊ መነባብሮኡ ብቐጥታ
ኣብ ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳን ምስኡ
ዝተኣሳሰሩ ስርሓትን ዝተመርኮሰ እዩ።
ብመሰረት ኣብ 1996 ዝወጸ መግለጺ
ዓለማዊ ውድብ ሕርሻን መግብን
“ውሕስነት መግቢ” ክበሃል እንከሎ፣
ደቂ-ሰባት ጥዑይን ንቑሕን ሂወት
ንምምራሕ ዝሕግዞም፣ ውሑስን እኹል
መኣዛዊ ትሕዝቶን ዘለዎ መግቢ ከም
ድልየቶምን ምርጫኦምን ኣብ ዝኾነ
እዋን ክረኽቡ እንከለዉ እዩ። ሓንቲ ሃገር
ዋላ’ኳ ንጠቕላላ ብዝሒ ህዝባ እኹል
መግቢ ናይ ምፍራይን ምቕራብን
ዓቕሚ እንተሃለዋ፣ ቀረብ መግቢ ኣብ
ደረጃ ውልቀ ሰባትን ስድራ-ቤታትን
ዘይበጽሕ እንተኾይኑ ግን፣ እታ ሃገር
ብመግቢ ነብሳ ዝኸኣለት እያ ክትብሃል
ኣይከኣልን እዩ። ብመግቢ ርእስኻ
ምኽኣል ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት
መግቢ ብደረጃ ስድራቤትን ሃገርን
ክርአ እንከሎ፣ ክልተ ዝተፈላለዩ ኣምራት
ምዃኖም ገለ ምሁራት ዝሰማምዑሉ
ሓቂ እዩ። ብመግቢ ነብስኻ ምኽኣል
ኣብ ደረጃ ውልቀ-ሰባትን ስድራ-ቤትን
ውሕስነት ናይ መግቢ ዘይከረጋግጸልካ
ይኽእል እዩ። ከም ኣብነት ንምግላጽ፡
ህንዲ ብመግቢ ነብሳ ዝኸኣለት ሃገር
ክንሳ፣ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተ-ሰባ ግና
ገና ውሕስነት መግቢ ኣየረጋገጸን ኣሎ።
ብኣንጻሩ በዓል ሲንጋፖርን ሆንኮንግን
ድማ ገና ብመግቢ ነብሰን ዘይከኣላ ሃገራት
ክንሰን፣ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ሕብረተ-ሰበን
ውሕስነት መግቡ ዘረጋገጸ እዩ። ስለዚ

ኣገዳስነት ንኡስ-መጠን ስርሓት ዓሳ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢን ቁጠባን
ውሕስነት መግቢ ክበሃል እንከሎ፣ ብናይ
ውልቀ-ሰባት፣ ስድራ-ቤታት፣ ሕብረተሰብ፣ ሃገራውን ዓለማውን ጸለውቲ ዝኾኑ
ዝተፈላለዩ ረቛሒታት ዝቖመ እዩ።
ተራን ኣበርክቶን ንኡስ መጠን
ስርሓት ዓሳ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት
መግቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት
ከፋፊልካ ክርአ ይከኣል። ቀጥታውን
ዘይቀጥታውን ኣበርክቶ ኣብ ምርግጋጽ
ውሕስነት መግቢ ስድራ-ቤትታት፣
ኣብ ምርግጋእ ውሽጣዊ ዕዳጋ፣ ኣብ
ምርግጋጽ ዓለማዊ ውሕስነት መግቢ ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ክገብር ዝኽእል ንኡስ ጽላት
ስርሓት ዓሳ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ምዕባይ
ኣታዊታትን ምምሕያሽ መነባብሮን ድኻ
ሕብረተሰብ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ። ኣብ
መኣዲ ዝተፈላለያ ስድራ-ቤታት ዝሃልኩ
ዓሳታት ዋላ’ኳ ኣብ ብዝሕን ዓይነትን
ዝፈላለዩ እንተኾኑ፣ ኣብ ምርግጋጽ
ውሕስነት መግብን መኣዛዊ ትሕዝቶታት
ኣብ ምርካብን ዘለዎም ተራ ዓቢ ምዃኑ
ብዙሓት መጽናዕትታት ይሕብሩ።
ካብ ቀደም ጀሚሩ ወዲ ሰብ
ንንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ከም ቀንዲ
ምንጪ መግቢ ይጥቀመሉ ከምዝነበረን
ምስ ስልጣነ ዓለም ድማ ከም ምንጪ
ቁጠባዊ ረብሓን ሽቕለት ስራሕን
ክጥቀመሉ ጸኒሑን ኣሎን። ኣብዚ
ሕጂ እዋን ምስ ምዕባይ ብዝሒ ህዝቢ
ዓለም ጠለብ መግቢ ዓሳ ብኣዝዩ ሓያል
ናህሪ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ከም
ውጽኢት ናይዚ ድማ ፍርያት መግቢ
ዓሳ ኣብ ዓመት 95 ሚልዮን ቶን በጺሑ
ይርከብ።
ምስቲ ዓለምና ኣብ መዳይ ቴክኖሎጂ
ባሕሪ ቅልጡፍ ምዕባለ እተርእየሉ ዘላ
ግዜ፣ ስርሓት ዓሳን ማያዊ ትሕዝቶ
ናይ ባሕርታትን ግቡእ ምሕደራን
ኣጠቓቕማን እንተ ዘይተገይሩሉ፣
ቀጻልነት ኣበርክቶኡ ኣብ ቁጠባዊ
ምዕባለ፣ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ፣
ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ብልጽግናን
ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክወድቕ
ከምዝኽእል ብዙሓት ተመራመርቲ
የጠንቕቁ። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት
ዋጋ ዓሳን ውጽኢት ዓሳን ብኣዝዩ
ቅልጡፍ ናህሪ ክዓቢ ጸኒሑን ይዓብን
ብምህላዉ ድማ ኣገዳስነት ንኡስ-መጠን
ስርሓት ዓሳ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ስርሓት
ዓዚዙ ይርከብ። ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት
ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዘቤታዊ
ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ዝያዳ
ኣብ ንኡስ መጠን ስርሓት ዓሳ ጸቒጠን
ንኽሰርሓ ተቐሲበን ይርከባ።
ኣብ 1980 ሰደድ ምህርቲ ዓሳ 15
ቢልዮን ዶላር ዝነበረ፣ ኣብ 2001 ናብ
56 ቢልዮን ዶላር ክብ ኢሉ። ኣብቲ
ግዜ’ቲ ካብ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት
ንሰደድ ዝለኣኽ ዝነበረ ጠቕላላ ፍርያት
ዓሳ ካብ 40 ናብ 50 ሚእታዊት ክዓቢ
እንከሎ፣ ንግዲ ዓሳ ድማ ካብ ትሕቲ
4 ቢልዮን ዶላር ናብ ኣስታት 18
ቢልዮን ዶላር ዓብዩ። ስለዚ ንኡስ-መጠን
ስርሓት ዓሳ ኣብ መዳይ ዕብየት ቁጠባ
ሕብረተሰብ ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣሎዎ።
ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዘቤታዊ ጃምላዊ
እቶትን (GDP) ቁጠባዊ ዕብየትን ናይ
ሓንቲ ሃገር ዓቢ ቦታ ከም ዝሕዝ ኮይኑ
ከምዘሎ ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባ ክኢላታት

ይሰማምዑ። ብገምጋም ካብ 0.5 ክሳዕ
2.5 ሚእታዊት ኣብ ዘቤታዊ ጃምላዊ
እቶት ናይ ሓንቲ ሃገር ኣበርክቶ ክገብር
ከምዝኽእል ድማ ይዛረቡ። ኣብ ገለ
ሃገራት ከም በዓል ሰኔጋል ምስ ካልእ
ጽላታት ብምውድዳር፣ ስርሓት ዓሳ
ቀንዲ ወይ ድማ ቁልፊ ምንጪ ቁጠባዊ
ዕብየት እዩ። ኣብ ጃምላዊ እቶት ናይታ
ሃገር ድማ ክሳዕ ሸውዓተ ሚእታዊት
ኣበርክቶ ይገብር።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ኤርትራ
ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ቀረብ
እኹል መግቢ ከምዝህሉ ንምግባሩ፣
ቀዳምነት ብምስራዕ ዝስረሓሉ እኹል
መግቢ ብምቕራብ መነባብሮ ህዝቢ
ከምዝመሓየሽ ምግባር እዩ። ምዕባይ
ምህርትን ኣፍራይነትን ዓሳ ነቲ “ምርግጋጽ
ውሕስነት መግቢ ንኹሉ” ዝብል ሃገራዊ
ዕላማን ካልኦት ተመሳሰልቲ ዕላማታትን
ኣብ ምውቃዕ እጃም ኣለዎ። ጸጋታት
ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ገና ዘይተመዝመዙ
ድንግል ብምህላዎምን ብገዛእ ርእሶም
ዝተኻኽኡ ባህርያዊ ትዕድልቲ ስለዝኾኑን
ግቡእ ልምዓታዊ መደባት ብምሕንጻጽ
ቅርጡው ምሕደራን ውሑስ ስርዓተ
ኣጋፍፋን ምስ ዝግበረሎም፣ ሃገራዊ
ፕሮግራም ቀዳምነት ዝሰርዖ ምርግጋጽ
ውሕስነት መግቢ፣ ንግዳዊ ስርሓት
ብምዕባይ ኣብ ምኽዕባት ናይ ወጻኢ
ሸርፍን ኣብ ምኽፋት ዕድላት ስራሕን
ዝህልዎም እጃም ኣዝዩ ልዑል እዩ።
እዚ ድማ ኣብ ዕብየት ማሕበረ-ቁጠባ
ማሕበረ-ኮም ገፈፍቲ ዓሳ ርኡይ ለውጢ
ብምምጻእ፣ ሃገራዊ ቁጠባ ኣብ ምድልዳል
ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ይህልዎም።
ኣብ ኤርትራ ተበጺሑ ዘሎ ተጠቃምነት
ወይ ሃልኪ መግቢ ዓሳ ንሓደ ሰብ
ምስቲ ብደረጃ ዓለም ይኹን ብኣህጉር
ደረጃ ተመዝጊቡ ዘሎ ሃልኪ ዓሳ ዝዳረግ
ኣይኹን’ምበር፣ መንግስቲ ብዘካየዶ ጐስጓስን
ዝርግሐ ዓሳን፣ ኣብቲ ዝረሓቐ ብባህልን
ልምድን ኣፍልጦ ዘይነበሮ ሕብረተ-ሰብ
ከይተረፈ ዓቢ ተፈታውነትን ተጠላብነትን
ከም ዝረኸበን ይረክብ ምህላዉን ይፍለጥ።
እዚ ማለት ግን ኩሉ ሕብረተ-ሰብ ኣፍልጦ
መግቢ ዓሳ ኣለዎ ዘይኮነ፣ ገና ተጠቃሚ
መግቢ ዓሳ ንምግባሩ ዝያዳ ስራሕን
ኣፍራይነትን ዝሓትት፣ ቅርጡው ምሕደራ
ዝርግሐ ዓሳን ጐስጓሳትን ከምዘድሊ ክዝንጋዕ
ዘይብሉ እዩ። እዋናዊ ዝኾነ መጽናዕቲ ዕቑር
ትሕዝቶ ጸጋታት ባሕሪ ብዘይምህላዉ
ንጹርን ቅኑዕን ልምዓታዊ መደባት ምግፋፍ
ዓሳ ንምውጣን ኣጸጋሚ ስለ ዝገብሮ፣
ንምሕደራ፣ ወፍርን ቀጻልነት ተጠቃምነትን
ጸጋታት ንምውሓስ፣ መጽናዕቲ ክዙን
ትሕዝቶ ጸጋታት ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ
እዋናዊ ጉዳይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ።
ንኡስ-መጠን ስርሓት ዓሳ ኤርትራ ኣብ
1950ታት ኣዝዩ ንጡፍን ኣብ ዓመት
ክሳዕ 25,000 መትሪክ ቶን ይግፈፍን ናብ
ወጻኢ ሃገራት ንሰደድ ይለኣኽ ምንባሩን
ሰነዳት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ይገልጹ።
ይኹን’ምበር ብሰንኪ መግዛእታዊ ስርዓታት
ደርግ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት
ምግፋፍ ዓሳ ደው ክብል ስለዝጀመረ፣
ምህርቲ እናኣንቆልቆለ ክኸይድ ድሕሪ

ተሳታፍነት ኣረጋውያን ኣብ ንጥፈታት ንኡስ መጠን ምርጋፍ ዓሳ

ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርጋፍን ምምስራሕን ዓሳ

ዓሳ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ

ምጽናሕ ኣብ 1980ታት ምሉእ ብምሉእ
ከቋርጽ ተገዲዱ። ድሕሪ ናጽነት መንግስቲ
ነቲ ኣብ ኲናት ዓንዩ ዝነበረ ጽላት ዳግም
ንምሕዋዩ ንምብርባሩን ሓያል ወፍሪ
ብምግባር እቶት ምህርቲ ዓሳ ካብ ዜሮ ናብ
ኣስታት 10,000 ሜትሪክ ቶን ኣብ ዓመት
ክብ ከም ዝብል ገይሩ። ይኹን እምበር
ምስቲ ዘሎ ክዙን ትሕዝቶ ብምንጽጻር፣
ኣበርክቶ እዚ ጽላት ኣብ ምርግጋጽ
ውሕስነት መግብን ቁጠባዊ ዕብየትን ገና
ትሑት ከምዘሎ የረድኣካ። ቀይሕ ባሕሪ
ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ስትራተጂካዊ ቦታ
ምቕማጡ ጥራይ ዘይኮነ፣ ብዘለዎ ኣብ

ዓለም ሒደት መወዳድርቲ ጥራይ ዝርከቦ
ሃብታም ትሕዝቶ ጸጋታት ብዝግባእ ምስ
ዝምዝመዝን ንኡስ መጠን ስርሓት ዓሳ
ዝግባእ ቆላሕታን ወፍርን ምስዝግበረሉን
ኣብ ምዕባይ ዘቤታዊ ሃልኪ መግብን
ንሰደድ ዝቐንዐ ቁጠባዊ ረብሓን ዝህልዎ
ኣበርክቶ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን። እዚ
ክውን ክኸውን ከኣ ልዑል ኣበርክቶን
ሓያል ፈጠራውነትን ኣብ’ቲ ጽላት
ዝሰርሕ ናይ ነብሲ ወከፍ ብዓል ሞያ
ዘድሊ ምዃኑ፣ እዋናዊ ጉዳይ ዝጠልቦ
ዘሎ ሓቂ እዩ።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
ራብዓይ ክፋል
“ሓያል ሰብ ኣብ ግዜ ጸገምካ’ዩ
ዝፍለጥ። ኣነ ድማ ንዳኒኤል ካብ ልበይ
ኣውጽአዮ’የ። ኣብታ እዋን ጸገም
ኣብ ጎድነይ ዘይኰነ’ሞ፡ መዓስ’ዩ ኣብ
ጎድነይ ክህሉ? ብዝዀነ ሓደ ለባም
ሰብ ሓሳብ መዋህብተይ ኣብዚ ሃገር
ምሳይ ኣሎ። ምስኡ ጽቡቕ ዝምድና
መስሪትና። ደስ ዝብል ፍቕር’ዩ ከማን
ዘለና። ሕጂ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝመጽእ
ዘሎ ዓመት ክንምርዖ መዲብና
ኣለና። ወለዱ’ውን ክመጽኡ’ዮም።
ብዝዀነ ሰብ ንዘጋጥሞ ጸገም ብዓቕሊ
እንተሰጊሩ፡ ኣብ መወዳእታ ከምዝዕወት
ተመኵሮይ ሓደ ምስክር’ዩ። ወለደይ
ምዉታት’ዮም። ድኽነት’ውን ኣለኒ።
ናይ ጥዕና ጸገምን ንሱ ዘምጽኦ ዝነበረካ
ንብረት ሸይጥካ ጥራሕካ ምትራፍን
ተጻዊረ ግን፡ እነኹ ብስራሕን ተስፋን
ሰብ ኰይነ። ካባይ ሰብ ብዙሕ ክመሃር
ይኽእል’ዩ። ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ጥዕና፡
ሰብ ብግምትን ከየረጋገጸን ጥዕናኡ
ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ኣይግባእን. . .”
ብምባል ዛንትኣ ዛዘመትለይ። ንደቓይቕ
ስቕ ኢላ ብምጽናሕ ድማ፦
“ረሲዐልካ’ባ! ብዛዕባ ሰምሃርን እዛ
ንሕሙማት ካንሰር እትሕግዝ ናይ
ውልቀ-ሰባት ተበግሶን ገለ እንተትብል።
ብፍላይ ናይ ሰምሃር. . .” ካልእ
ኣርእስቲ ኣልዓለትለይ።
“መን’ያ’ኸ ሰምሃር?” ብዛዕባ እታ
ዘይፈልጣ ሰብ ንምፍላጥ ተሃንጠኹ።
“ናይ ሰምሃር ዛንታ እንተሰሚዕካ’ሞ
ብልቢ ክትድንግጽን ክትስንብድን
ኢኻ. . .” ብምባል እቲ ዛንታ ምስ
ጀመረትለይ፡ ተምሳጠይ ክቈጻጸር
ኣይከኣልኩን። “ከምዚኸ ኣሎ ድዩ?”
ብምባል ድማ ንሰምሃር ብኣካል
ንምርካብ፡ ጸሓይ ካርቱም ኣብ ገጸይ
እናዓለበት፡ ምስ ኣስመረትን ስነ-ጥበባዊ
ፍስሃን ተበገሰና። ካልእ ኣገራሚ ዛንታ
ንምጽሓፍ።
ወ/ሮ ሰምሃር ምስ ብርክት ዝበላ
ከምኣ ግዳያት፡ ቡን ኣዳልየን ኣብ
ምዉቕ ዕላል’የን ጸኒሐናና። ኩለን
ኣብ ገጸን ተስፋን ብርሃንን ይንበብ
ነበረ። ንገዛእ ርእሳ እታ ገዛ ብተስፋ
ዝተኸበት ናይ ሰብ ተስፋ ገዛ ኰይና’ያ
ጸኒሓትና። ብማሕበር ተስፋ ድማ
ትውነን . .።
ድሕሪ ምዉቕ ሰላምታ ብቐጥታ
ናብ ዕላልና ኢና ኣምሪሕና። ቅድሚ’ቲ
ምዉቕ ዕላል ግና፡ ገጽ እታ ዕላላ ሰሚዐ
ዝኸድኩ ሰምሃር ምስ ርኣኹ ውሽጠይ
ክርበሽ ተፈለጠኒ። መዓስን ኣበይን’ዩ
ዘይዝከረኒ እምበር፡ ነታ ሰብ ጽቡቕ
ገይረ ዝፈልጣ ምዃነይስ ውሽጠይ
ርግጸኛ ነበረ። ፈላሚት ሕቶይ ድማ
ንሳ ነበረት. . .።
“ናባኺ ኢና መጺእና?” ኣቐዲመ
መምጽኢና ምኽንያት ሓበርክዋ።
“ጸገም የለን! እንቋዕ ብድሓን
መጻእኩም?”
ፍሽኽታ
ሓዊሳ
መለሰትለይ።
“ከመይ’ሞ
ኣለኺ?
ማለት
ጥዕናኺ?” ቅድሚ ዝኣገረ ኩነታት
ጥዕናኣ ተወከስኩዋ።
“ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ኣለና።

ንጽባሕ’የ ዝብል. . .

ንስኹምከ?” ናይ ውሽጣ ንውሽጣ
ገይራ ብዛዕባ ኩነታትና ክትፈልጥ
ተወከሰትኒ።
“ኣብ ገለ ቦታስ ንፋለጥ ኢና?”
ውሽጠይ ኣበይ ኢኻ ትፈልጣ እናበለ
ስለ ዝረበሸኒ፡ ህውኽ ኢለ ናብ ዘዋጠረኒ
ሕቶ ኣተኹ።
“ሓቅኻ ኵሉ ሰብ’ዩ ዝፈልጠኒ. . .”
ኣገራሚ መልሲ መለሰትለይ።
“ኣሃ! ስነ-ጥበባዊት ዲኺ?” ፍሉጣት
ሰባት ካብ ዝሳተፍዎ ዓውዲ፡ ንሓደ
ጠቒሰ ግምተይ ገለጽኩላ።
“ኣበይ ኢለዮ. . .” ደሚቕ ስሓቕ
ደርጕሓቶ። “ኣነስ ወደይ ኵሉ ሰብ
ዝፈልጦ ታሪኽ’ዩ ዘለኒ። ብፍላይ
ወደስመራ እንተዀይንካ ማለተይ’ዩ፡

ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ትዘውር
ብምንባራ፡ ብትርኢታን ዘጋጠማ
ሕማምን ዘይደንገጸ ኣይነበረን። ኣብ’ዚ
ሕጂ እዋን ክንራኸብ ምኽኣልና ንዓይ
ትኣምራት ኰነኒ። ዘጋጠማ ጸገም ዓቢ፡
ተስፋኣ ድማ ረዚን ስለ ዝነበረ።
“እንቋዕ በል ዘከርካኒ. . .” እቲ
ካብ ገጻ ዘይፍለ ፍሽኽታ ዳግም
መጠወትለይ።
“ጥዕናኺ’ሞ ከመይ ኣለኺ?” ቀስ
ኢለ ውሽጣ ንምፍታሽ ተበገስኩ።
“ጽቡቕ ኣለኹ፡ ሳላ ፈጣርን
ህዝብናን። ክገርመካ ኣብ ዝኸድካ
ከይድካ ከም ህዝብና ተሓጋጋዝን
ተደጋጋፍን የለን። ሳላ ኵሉ ኢደይ
ኢድካ ኢሉ ኣብ ጎድነይ ደው ዝበለ
ሕጂ ጽቡቕ ኣለኹ...”
ኢዳ ዘርጊሓ ምስጋናኣ ኣቕረበት።
“ኣነ ካብ ድኻ ቤተ ሰብ’የ ተወሊደ.
. .” እቲ ዝብህጎ ዝነበርኩ ዕላላ ባዕላ
ጀመረትለይ።

ኣብኡ ኢኻ ምሽ?”
“እወ ካብ ኣስመራ’የ መጺአ”
መልሰይ ቅልጡፍ ነበረ።
“ኣብኡ እንተዀይንካ ብፍላይ
ትፈልጠኒ ኢኻ. . .”
“ብኸመይ’ሞ?” ንዘረባኣ ኰሊፈ
ተወከስኩዋ።
“ቅድሚ ክልተ ዓመት ከቢድ ናይ
ጥዕና ጸገም ኣጋጢሙኒ ነይሩ። ኣብ
ጡበይ ዝወጸት ካንሰር፡ መጀመርታ
ንእሽተይ’ያ ነይራ። ድሓር ግና ልዕሊ
ፍርቂ ኪሎ ክትምዘን ብምጅማራ፡
ዳርጋ ጠልጠል’ያ ኢላ። ናይ ብሓቂ
ዘስካሕክሕ ትርኢት’ዩ። ኣብቲ ሽዑ
እዋን ድማ ናይ ሓገዝ ጻውዒት
ኣቕሪበ ነይረ። ብኣይ ደንጊጹ ዳርጋ
ኣብቲ ሓገዝ ዘይተሳተፈ ኣይነበረን. .
.”
“እውይ!” ብስንባደ ርእሰይ ሓዝኩ፡
ብርግጽ’ውን ዘከርኩዋ። ኣነ’ኳ
ኣይተሳተፍኩን፡ ገለ ስነ-ጥበባውያን
መሳርሕተይ ግና ብሓባር ንምሕጋዛ
ተበግሶ ወሲዶም ምንባሮም ጽቡቕ
ገይሩ ተዘከረኒ። ዘጋጠማ ሕማም
ዳርጋ ዘይዝክሮ ሰብ ኣይነበረን።

“ግና... ኣብ ሃገርና ድኻ ዝብሃል
ሰብ የለን። ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ስለ
ዝሕግዝ፡ ኣነ ድማ ኣርባዕተ ደቀይ
ኣይትዘኽትሙ
ደኣ
ኢልዎም
ፈጣሪ’ምበር ንሞትስ ርእያ’የ ተመሊሰ
እንተበልኩኻ ምግናን ኣይኰነን።
ብዝዀነ እዚ ሕማም ኣየመክሕን’ዩ. .
.” ዝን በለት።
“ቅድሚ ሕማም ኣበይ ትሰርሒ
ነይርኪ?” ንዝንትኣ ከወግዶ ደለኹ።
“ኣበይከ ዘይሰራሕኩ? ክገርመካ
ሓንቲ ካብቶም ንስራሕ ዘይፍንፉኑ
ሰባት’የ። ዝዀነ ስራሕ እንተረኺበ
ድሕር ኣይብልን’የ። ጓል ዕስራን
ሸውዓተን ዓመት ምስ ኰንኩ’ያ
ኣደይ ሞይታ። ኣቦይ ድማ ብዕድመ
ዝደፍአ ብምዃኑ ክሳብ ዝሓምም
ኣነ’የ ዝኣልዮ ነይረ። ዋላ ሓዳር ምስ
ገበርኩ ማለተይ’ዩ. . .”
“መዓስ ዲኺ ሓዳር ገይርኪ?”
“ጓል ሰላሳን ክልተን ዓመት ምስ
ኰንኩ’የ ሓዳር ገይረ። በዓል ቤተይ
ኣብ ምክልኻል ሃገር እንተ ሃለወ፡
ሓዳረይን ሰበይተይን ምስ በለ’ዩ። እተን
ዝረኽበን ደሞዝ ሓንቲ ከይትረፈ’ዩ
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ዝህበኒ። ጽቡቕ ፍቕሪ ስለ ዘለና፡ ንዓይ
ኵሉ ምስ ተመስገን እኹል’ዩ ነይሩ።
ኣነ ድማ ክንዮ ናይ ሰብኣየይ እቶት
ትርፊ ንምርካብ ይሰርሕ ነይረ። ናይ
ኣርባዕተ ሆቴላት ኣስመራ ክዳውንቲ፡
ኮቦርታን
ኣንሶላን
እናሓጸብኩ
ሰሙናዊ ክፍሊተይ ይርከብ ነይረ።
ከምዚ እናሰራሕኩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ
እዋናት ኣርባዕተ ቈልዑ ወሊደ። ዋላ
ውላድ ኣብ ዝወልደሉ ዝነበርኩ እዋን
ካብ ስራሕ በዂረ ኣይፈልጥን። ንሱ’ዩ
ዘንብረኒ። በዚ ምኽንያት ንሓንቲ
መዓልቲ’ውን ትኹን ተሸጊረ ኢደይ
ሂበ ኣይፈልጥን፣ እዛ ሕማም ግና.
. .” ንፈለማ እዋን ድምጻ ክትሕት
ተዓዘብኩ።
“እዛ ሕማም ከም ዋዛ’ያ መጺኣትኒ።
ኣብቲ ፈለማ ኣብ ጡበይ ንእሽተይ
ጥረ ምስ ወጽኣትኒ፡ ተራ ነገር
ገይረ’የ ወሲደያ. . . ከቢድ ኰይኑ
ኣይተሰምዓንን። ግና ብዘይተጸበኽዎ
ሕማም ካንሰር ኰይና ጸኒሓትኒ።
በየን መጺኣትኒ ኣይርድኣንን’ዩ. .
.። እቲ ጠንቂ’ውን ከምኡ ዕድል’ዩ።
ኣብ ሕክምና ከይደ ካንሰር ምዃና
ምስ ተነገርኩ ብስንባደ ዝዀንክዎ
ሕጂ ክነግረካ ይጽገም’የ። ብጣዕሚ’የ
ሰንቢደ. . . ። ግና ንኣምላኸይ ኣሚነ
ንዅሉ ክጻወሮ ወሲነ. . .” ስና ነኺሳ
ትብዓታ ከተርእየኒ ፈተነት።
“ሕራይ ቀጽሊ?” ስቕ ስለ ዝበለት
ከበራብራ ፈተንኩ።
“ሕክምና እናተኸታተልኩ ንኣስታት
ሓደ ዓመት ጸኒሐ። ድሕሪ’ዚ ግና
ኵሉ ክጻወሮ ኣብ ዘይክእል ደረጃ
በጺሑ። እታ ዝወጸት ንእሽተይ ጥረ
ቀስ ብቐስ ዕብየታ እናወሰኸ ከይዱ።
ኣብ መወዳእታ ድማ ክሳብ ፍርቂ
ኪሎን ልዕሊኡን ኰይና ካብ ቁጽጽረይ
ወጻኢ ከይዳ። ክዳነይ ኵሉ ጸቢቡኒ
ንርኣዪኡ ዘሰንብድ ኰይኑ። ካብ ኵሉ
ምንቅስቓስ ከልኪሉ ነዛ ነብሰይ’ውን
ከምዘይአሊ ገይሩኒ። ደም’ውን ክትነዝዕ
ብምጅማራ፡ ካብ ስራሕ ተጐናዲበ ዓዲ
ውዒል ኰይነ። ንዓለም ግና ኢደይ
ክህበላ ኣይመረጽኩን። ስነይ ነኺሰ
‘ኣለኹ’ ክብላ ተገዲደ። ዓለም ናይ ሰብ
ዓቕሊ ትሓትት ምዃና ኣሚነ፡ ኣብ
ትሕቲ ፈጣሪ ከጻሊ ጀሚረ። ሓካይም
ሃገርና ዘድሊ ደገፍ’ኳ እንተገበሩለይ፡
ኣብ መወዳእታስ ንዕኦም’ውን ልዕሊ
ዓቕሞም’ዩ ኰይንዎም። በዚ ምኽንያት
ካብ ሃገር ወጺአ መታን ክሕከም ቦርድ
ኢሎሙኒ። እዚ ንዓይ ዓቕሚ ስለ
ዘይነበረኒ እቲ ዝኸበደ ጾር’ዩ ነይሩ።”
ሕንቕንቕ ኢላ ንዓይ’ውን ብድንጋጸ
ምስኣ ከምዝሳለ ገበረትኒ።
“ኣብ ዓለም ተስፋ እንተሎ፡ ንሞት
ከምትስዕራ ብግብሪ ተዓዚበ። እቶም
ኣርባዕተ ደቀይ ንኣሽቱ ብምዃኖም፡ ኣብ
መንጽረይ እናመጹ ድቃስ ክኸልኡኒ
ጀሚሮም። ንዕኦም ክርእይ ስቕ ኢለ
ይፈርሕ። ግና ድማ ክህልወሎም ስለ
ዘለኒ ዓቕመይ ኣኻኺበ ንነብሰይ ክህሉ
ምዃነይ የእምና። ከይሓባእኩ ክነግረካ፡
ናይ ደቀይ ጉዳይ እምብዛ’ዩ ዘፍርሓኒ
ነይሩ። ንኣሽቱ ብምዃኖም ‘ምስ መን
ክገድፎም’ ዝብል ፍርሒ ይወረኒ።
ብዘይ ኣደ ከይዓብዩ ይሰግእ። ኵሉ
ሰብ ካባይ ክምሃራ ዘለዎ ግና ተስፋ’ያ።
ሕማም ክመጽኣካ ኣይትምነዮን ኢኻ፡
እንተመጺኡካ ግና ተስፋ ከይቆረጽካ
ከተሰንፎ ጥራይ’ዩ ዘለካ። ኣነ’ውን ኣብ
መጀመርታ ዝገበርኩዋ ነገር ንዅሉ

ተጻዊረ ከምዘይሓመምኩ ንነብሰይ
ከእምና ፈቲነ። እዚ እናገበርኩ ግና እቲ
ሕማም ካብ ቁጽጽረይ ወጻኢ ኰይኑ
ንዓይ ኣሰኒፉኒ። ኣብ መወዳእታ ጸጥ
ኢለ. . .”
“ከመይ?” ከተብርሃለይ ደለኹ።
“ካብ ቁጽጽረይ ወጻኢ ኰይኑ፡ በዚ
ድማ ንደገ ወጺአ ሓገዝ ሓቲተ። ሳላ
መንግስትን ህዝብን ዝገበሩለይ ሓገዝ
ድማ፡ ንሱዳን ንሕክምና ከይደ።
ኣብዚ’ውን እንተዀነ ኣቐዲሞም
ዕላለይ ዝሰምዑ ዜጋታት፡ ኣድላዪ ደገፍ
ክገብሩለይ ጀሚሮም። እዚ ንዓይ እቲ
ዝዓበየ ሞራል’ዩ ነይሩ። ሱዳን ምስ
ኣተኹ ንሕሙማት ካንሰር ዝሕግዙ
ወለንታውያን ዜጋታት ኣለዉ ምስ
በሉኒ ናብኦም’የ ኣምሪሐ። ኣብ ሱዳን
እቲ ዝኸበረ ነገር ገዛ’ዩ። ክራይ ገዛ
ይኹን ሆቴል ክብሪ ኣለዎ። ሳላ’ቶም
ኣብኡ ዝጸንሑኒ ወለንታውያን ግና
ብናጻ’የ ገዛ ረኺበ ክድቅስ በቒዐ።
ኩነታት ሕክምናይ ጀሚረ፡ ሕጂ ኣብ
ጽቡቕ ኩነታት ኣለኹ። መጥባሕቲ
ገይረ ድማ፡ እታ ኣብ ጡበይ ወጺኣ
ዝነበረት ጥረ ካንሰር ተኣልያ። ሕጂ
ዳርጋ ናብ ምሕዋይ ገጸይ’የ ዘለኹ።
እዚ ተስፋ ስለ ዘይቆረጽኩን ሳላ
ደገፍ ዝረኸብኩን’ዩ ተረኺቡ።
ንኣምላኻይ ድማ የመስግን. . .” ገጻ
ዳግም ኣብሪሃ ፍሽኽ በለትኒ።
“ቅድመኺ
ምስ
ኣስመረት
ኣዕሊለ ነይረ። ብኣጉል ሓሳባትን፡
ብባህላዊ ፍወሳን ተደሪኻ ካንሰር
ዝሓመመት መሲሉዋ ኣብ ዘይጸገማ
ከምዝኣተወትን፡ ሳላ’ዞም ኣብ ሱዳን
ዝርከቡ ወለንታውያን ኤርትራውያን
ተደጋገፍቲ ሕማማ ፈሊጣ ሰብ
ከምዝተቐየረትን
ሓቢራትኒ።
ንስኺ’ውን ብተመሳሳሊ ሓገዞም ኰነ
ደገፎም ከምዘይተፈለየኪ ገሊጽክለይ።
እስከ እንታይ ደገፍ’ዮም ዝገብሩ ብዛዕባኦም ገለ በልኒ?” ተወከስኩዋ።
“እንታይከ ዘይገብሩ? መጀመርታ
ሰብ ብሞራል’ዩ ክሕግዘካ ዘለዎ።
ንሶም ድማ እታ ቀዳመይቲ ዝሕግዙኻ
ሞራል’ያ። ካልኣይ ኣብ ነንሓድሕድካ
ከም እትራኸብ ብምግባር ተመኩሮ
ከምትለዋወጥ ይገብሩ። ገዛ ብናጻ
ኢኻ ትቕመጥ። ኣበየናይ ሕክምናን
ምስ መን ሓኪምን ከም እትራኸብ
ድማ ንሳቶም’ዮም ዝሕቡሩኻ።
ምኽንያቱ
ኣብ
ዝተፈላለየ
ሕክምናን ምስ ዝተፈላለዩ ሓካይምን
ክትራኸብ ብዙሕ ወጻኢታት ስለ
እትገብር። ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ድማ
ገንዘባዊ ሓገዝ ይምጥዉልካ. . .”
ብምባል ንተራ እቶም ወለንታውያን
ኣብርሃትለይ። ብወገነይ ኣብ ከምዚ
ሩፍታ ዝህብ ስራሕ ዝተዋፈሩ
ወለንታውያን ረኺብካ ምዝርራቦም
ዘይተርፍ ዕማም ምዃኑ ኣሚነ፡
ኣንፈተይ ናብኦም ኣቕናዕኩ። ኣብ
ከምዚ ሃዋህው እንከለኹ ድማ’የ፡ ሓደ
ዘሰንብድ ዛንታ ዝሰማዕኩ። ንኣስታት
34 ዓመት ተሓቢኡ ዝጸንሐ ዛንታ
ሓንቲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ
ሰሚዐ። ምግራመይ እናገለጽኩ
ድማ ነቲ ዛንታ ኣጣሊለ ንምጽሓፍ
ተጓየኹ። እቲ ዘይእመን ግን ከኣ ሓቂ
ዛንታ ኣረጋጊጸ ክጽሕፎ’ውን በቓዕኩ።
ቅድሚኡ ግና ምስ ሓደ ካብቶም
ወለንታውያን ተደጋገፍቲ ሕሙማት
ካንሰር ተዘራሪበ ኣለኹ. . .።
ይቕጽል. . .

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.53

ባህልን
ስነ-ጥበብን
ኣብርሃም ዘርአ

መቝሽሽ
ሓሙስ
ብፍቕሪ ሓደ መንእሰይ
ዓበድበድ ዝበለት ጎርዞ፡ ኣብ
ዘዝኸደቶ ስሙ ከይጠቐሰት
ኣይትውዕልን’ያ። ብፍላይ ምስ
መሓዛኣ ተራኺበን ከዕልላ
እንከለዋ ኣይንርኣዮ’ዩ። “ሃነይ’ኮ
ከም’ዚ ተበለኒ፡ ከም’ዚ ተገበረ፡
ከም’ዚ ተበልክዎ” እናበለት’ያ
ንመሓዛኣ ከተዕልላ ትውዕል።
ብዛዕባ‘ቲ ወዲ እንተተላዒሉ ካልእ
ምዝራብ እውን ክልኩል’ዩ። ከም
መዝሙር ሃሌሉያ’ያ ክትደግሞ
እትውዕል። ሓደ መዓልቲ
ክልትአን መሓዙት ኣብ ሓደ
ካፈ እናዕለላ እንከለዋ፡
መሓዛ- ዋይ መሓዛይ ትማሊ
ደኣ ንመን ድየ ረኺበዮ
ይመስሊኪ። (ከም እትሕጐሰላ
ርጉጽ ገይራ’ያ ወሲዳቶ)
ኣፍቃሪት - (ተሰጕዲማ) እሂ
ንመን ረኺብኪዮ” በለታ።
መሓዛ-( ኣዝያ ክትሕጎስ’ያ
ኢላ ብምሕሳብ)፡ ኣይ ነቲ
ኣፍቃሪኺ እንድየ ረኺበዮ።
ኣፍቃሪት- ንዮ በልዮ። ስሙ
ዝበሃል ከይተልዕልለይ” ምስ
በለታ፡
መሓዛ-መሓዛይ እንታይ ደኣ
ተረኽበ። ትማሊ ትማሊ ንዓኡ
እንተ ዘይረኺብኪ ትጽለሊዶ
ኣይነበርክን”።
ኣፍቃሪት- ስቕ በሊ በጃኺ
ኣይረብሕን’ዩ። ኣብ ዘረብኡ
ቁም-ነገር ጥራይ’ዩ ዘዕልል”
በለታ።
***
ተዓለምቲ ሓሙሻይ ዙርያ
ዝዕለሙሉ ዝነበሩ እዋን’ዩ። ሓደ
ካብ ኣስመራ ናብ ሳዋ ሓብቱ
ክርኢ ይወርደልኩም። ካብ
ኣስመራ ዝወረደ ጋሻ፡ ሳዋ ምስ
ኣተወ፡ ናይ ኣጋጣሚ ኩሎም
ተዓለምቲ ጊንደዐ ንምእራይ፡
ናብ ሩባ ሳዋን ሰንከት ክናብን
ወፊሮም ጸንሑዎ። ሽዑ ናብ’ቲ
ኣብ ቅድመኡ ዝጸንሖ ናይ
ተዓለምቲ ገዛውቲ እናተዘዋወረ
ሓብቱ ትርከበሉ ቦታ ንምፍላጥ፡
ኣድራሻ ኣሃዱኣ ከጣይቕ
ጀመረ። ኣብ ኩሉ’ቲ ዝተደኮነ
ገዛውቲ ዘይሩ ዘይሩ ድማ፡ ሓንቲ
ካብቶም ብሕማም ምኽንያት
ኣብ ገዛ ዝተረፈት ተዓላሚት ኣብ
ሓደ ኣሃዱ ጸንሐቶ’ሞ ከም’ዚ
ክብል ሓተታ።
“ስምዒ እንዶ እዛ ሓፍተይ
ገለ ኣስካሉ ትብሃል ጓል ኣርባዕተ
ኣስመራ ኣይትፈልጥን?”
“ዋይ
ሓወይ!
ኣስካሉ
ትብሃል ጓል’ኳ ኣላትና፡ ጓል
ክንደይ ኣስመራ ምዃና ግን፡
ኣይፈለጥኩን ” በለቶ።

ዳያሪ ዕለታዊ ዝኽርታትና እነሐድሰሉ
መዝገብ’ዩ። ወይ ድማ ኣብ ሂወትናን
ከባቢናን ንዘጋጥሙ ፍጻመታት፡ ዝካየዱ
ንጥፈታትን ትዕዝብትታትን እንምዝግበሉ
መዘክር’ዩ። ካብ ኣእምሮናን መዝገብ
ዝኽርናን ከይሃሰሱ እንከለዉ ድማ፡
ተቐላጢፍና ኣብ ቆጽሊ ወረቐት
መዘክርና ከነስፍሮ ንኽእል። መብዛሕትኡ
እዋን ዝጸሓፉ ዳያሪታት፡ ካብ መኽዘን
ትዕዝብትና ከይሃደሙ፡ ብተበተብ
ዝጸሓፉ እዮም። ምኽንያቱ፡ መቐረት
ስምዒታቶም ከየጉደሉ፡ ሽዑ ንሽዑ ኣብ
መዝገብ ዝኽርታት ክውቀጡ ስለዝግባእ።
ሰሓብነት ወይ ጣዕሚ ዳያሪ፡ ኣብ ምሉእ
ስምዒታቶም ስለዝምርኰስ፡ ንዘጓንፉ
ዓይነት ንጥፈታት ኣጋጣሚ፡ ሓደ ድሕሪ
ሓደ ኣብ ዕለታዊ መዝገብካ ከተቐምጦ
ድማ ባዕሉ ባህሪ ናይ’ቲ ዓይነት ጽሑፍ
ክግድደካ ባህርያዊ ይኸውን። እዞም
ኣጋጣሚታት እዚኣቶም፡ ኣብ መገሻኻ፡
ስራሕኻካ ትምህርትኻ፡ ናይ ውትህድርና
ሂወትካ፡ ጉዕዞኻ፡ ምዝንጋዕካ፡ ሓዘንካ፡
ሓጎስካ፡ ጸሎትካ፡ ብሓፈሻ ኣብ መዓልታዊ
ማሕበራዊ ሂወት ደቂ ሰባት ንዘጋጥሙ
ፍጻመታት
ዝምዝገቡ፡
መሰጥቲ
ጽሑፋት ዛንታ እዮም። እዞም ዳያሪታት
ገለኦም ፍሽኽ ዘብሉ፡ ዘንብዑ፡ ዘስሕቑ፡
ዘዀርዩ፡ ዘተባብዑ፡ ዝምህሩ፡ ዘሻቕሉ፡
ዘጽንዑ፡ ዘሰንብዱ፡
ዘዕጥቁ፡ ይቕረ
ዘብሉ፡ ዘተሓቛቝፉ ክኾኑ ይኽእሉ።
መብዛሕትኦም ዝጸሓፉ ጽሑፋት ዳያሪ፡
ዝያዳ ተነበብትን ሰሓብትን ዝገብሮም
ምኽንያት ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ከኣ፡
ጸሓፍቲ ዳያሪ፡ ብምሉእ ጦብላሕታ
ስምዒት ንዝተዓዘብዎ ዛንታ ፍጻመታት
ከም ዘለዎ፡ ብምሉእ ስምዒት ስለዝጸሓፉ’ዩ።
ብዕለትን ሰዓታት ግዜን ቦታን፡ ኣበይን
ብኸመይን ብመንን ብልክዕ ስለዝጸሓፉን
ዝሰፍሩን፡ ተኣመንቲ ዛንታታት ክገብሮም
ይኽእል።
ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ
ፍሉጣት ጸሓፍቲ ዳያሪ ፈርዮም እዮም።
ዝጽሕፍዎም ዝነበሩ ስሙያት ዳያሪታት፡
መብዛሕትኦም ለይትን ቀትርን፡ ናይ
ድቃስን ምዝንጋዕን ግዜኦም ቀቲሎም
ካብ ዝኽሪ ርእሶም ከይበነኑ ዘስፍርዎም
ዝነበሩ እዮም። መብዛሕትኦም ጸሓፍቲ
ዳያሪ፡ ዝጸሓፍዎም መዘክራት ሂወት፡ ኣብ
ግዜ ኩትትነት ኮይኖም፡ ንናይ ቊልዕነትን
ንእስነትን ግዜኦም ዝሓናጠጥዎም እዮም።
ኣብ ሽምግልና ኮይኖም፡ ናይ ግዜ እርጋን
ሂወቶም’ውን ብዙሓት መዘክራት
ዝጸሓፉ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ህቡባት
ጸሓፍቲ ዳያሪ ዓለምና፡ መዘክራቶም ኣብ
ዝጽሕፉሉ እዋን፡ ዝተፈላለየ ዓይነታት ቆለ
(ሕብሪ ስምዒታት)፡ ከም ዝነበሮም’ውን
ኣይስሓትን። ኣብ ዝጽሕፉሉ ግዜ ከኣ፡
ምሉእ ስምዒታቶም ብግቡእ ኣብ ቆጽሊ
ወረቐት ከቐምጡ እንተ ደኣ ኮይኖም፡ ገለ
ሃርን ጻዕዳ ክዳንን ተኸዲኖም ምጽሓፍ
ዝብርሆም ከምዘለዉ እውን ይፍለጥ።
ገለ ድማ ካባ፡ ባርኔጣ፡ ካልስኻን ጫማኻን
ኣውጺእካ፡ መነጸር ገይርካ፡ ሻርባ ኣብ
ክሳድካ ኣሲርካ፡ እግርኻ ኣብ ዝሑል
ማይ የእቲኻ ምጽሓፍ ዝስሕቦም ኣለዉ።
ብተወሳኺ ገለኦም ከኣ፡ ኣብ ገማግም
ባሕሪ፡ ገደል፡ ጫካ፡ ኣጓዱ ዘለዎ ቦታ፡
መናፈሻታት፡ ኣብ ውሽጢ መኪና፡
ማእከል ዕዳጋ፡ ኣየር ፖርት፡ እንዳ ባር፡

ዳያሪ
እንዳ ስዋ፡ ኣብ ዕግርግር ዘለዎ ቦታ፡
ኣብ ጽምዋ፡ ኣብ ገረብ ተሰቒልካ፡ ጥሪት
እናጓሰኻ፡ ሙዚቃ እናሰማዕካ፡ እናዕለልካ
ምጽሓፍ ዝብርሆም እውን ብዙሓት
ከም ዝዀኑ፡ ድሕረ ባይታ ጸሓፍቲ
ይሕብር’ዩ። ፍልጥቲ ጸሓፊት ዳያሪ፡ ኬት
ኣንድሪው እንተኾነት’ውን ዳርጋ ኩሎም
ዝጸሓፈቶም መዘክራት፡ ኣብ ውሽጢ
መኪና ኮይና ዝጸሓፈቶም እዮም።
ከም ኣብነት ሊዊስ ኤርነስት ዝተባህለ
ፈረንሳዊ ወተሃደር፡ ንሩስያ ክወሩ ኣብ
ዝግስግሱሉ ዝነበሩ እዋን፡ ዘስካሕክሕ ናይ
ጥሜትን ደርቅን፡ ባህርያዊ ተጻብኦታትን
ህልቂትን ምስ ኣጋጠሞም፣ ኣብ በረኻ፡
እናኣስቆርቆረ ሓጸርትን ተዘከርትን፡ ናይ
ህይወት ውትህድርና ዳያሪ ጽሒፉ’ዩ።
እቲ ወተሃደር
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እዋኑ ሰዓታት ረፍዲ’ዩ ዘሎ። ብፍጹም
ኣስሓይታ ቊሪ
ነጊሱ፡ በረድ‘ውን
ንኣካላትና ጨባቢጥዎ ኣሎ። እዚ ዘለናዮ
ቦታ ኣኻውሕ ዝመልኦ ኣብ ትሕቲ ዓበይቲ
ኣራእርን ኣኽራናትን ኢና ተዓቚብና
ዘለና። ናብ’ዚ ቦታ ብተኽሊጥ ካብ
እንመጽእ ካብ ሸውዓተ መዓልቲ ዝሓልፍ
ኣይኮነን። ዝሰራሕናዮ መደቀሲ ቴንዳታት
ኣማዕዲኻ እንክርአ፡ ዝተቐመጠ ዓበይቲ
ኣጉዕር ይመስል። ነገር ቃልሲ ደኣ ኮይኑ
እምበር፡ ዓኽ! ዘለናዮስ ሂወት ኣይኮነን።
ኣጻብዕተይን መሓውረይን ምእዛዝ ኣብዩኒ
ደምበውበው ኢለ’የ ዘለኹ። ኣንቱም
ሰባት፡ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ከኣ፡ ጥሜት
በርቲዑና። ክሳብ ሕጂ’ውን ኣይቆረስናን
ዘለና። ኣደይ ንጉሆ ንጉሆ፡ ኬክን ዓሳን፡
ናብ ቤት ትምህርትና ክንከይድ ይኹን
ምስ ደቂ ገዛውትና ክንጻወት፡ ኣቈራሪሳ
ክትሰደኒ እንከላ፡ ሕጂ ኮይኑ ይርኣየኒ።
ከብደይ ከም ብርቱዕ ነጎዳ ከጉረምርም
ካብ ዝጅምር ድሮ፡ ሽዱሽተ ሰዓት
የሕሊፉ ኣሎ። ካብ ንበልዓሉ ዘይንበልዓሉ
ግዜ ይበዝሕ። ዝርካቡ እቲ እንበልዖ ካብ
ሕንካሮን ዝቐርዓነን ቅጫ ሩዝ ዝሓልፍ
ኣይኮነን። ዝሕመል ሓምሊ በረኻ ሃሰው
ተበልና ከኣ፡ ነገር ወተሃደር ድሮ ብሓንቲ
መዓልቲ ከም ኩብኩብታ ሓማሚልና
ቈጣቚጥናዮ ኢና። ከም ሰሳሓን ጤለበዱ
ኣጣል በረኻን እንተኾና’ውን ብምኒሽር
ወዲእናየን ኢና። ወይ ምጾት! ከመይ
ዝበልዎ ኣሻዅ ዘመን’ዩ እንድዒ። ናብራ
ዕስክርና ሞት ጸልማት ተጐልቢብካ፡
እትኸዶ ሲኦል’ዩ። ፎእ! ኣየ ወዲ ሰብ
ኢሎሞ ዕኮት፡ ሰኣን ፍቕርን ሰላምን ወትሩ
ቅሑር ልቢ። የሐሐሐውውውውው!. .
. ኣቤት ዛዕዛዕታ፡ ብፍላይ በዚ ሰሜናዊ
ሸነኽ ዝመጽእ ዘሎ ግመ ዝተሓወሶ
ኣሳሒታ “ከከከክከከክ. . .ተወዲእና
በጃኹም። ሃገራት ንሓድሕደን ከም ዓሳ
ዝበላለዓሉ ጸዋግ እዋን። ካብ’ዚ ሂወት
እዝስ ባዕሉ ይሰውረና’ዩ ዝበሃል። ኣብ’ዚ
ዘይምሕር እዋን ምናልባት እቲ ወትሩ
ግዜ መቝጸርያ ዘይፈሊ ኣቦሓጎይ ስቲቨን
ጸሎቱ ኣይፍልየንን ይኸውን እምበር፡
እንድዒ! ሎምስ ፈሪሐ’ኳ። ኣብ ዝተፈላልዩ
እዋናት ኣንጻር ጸላእትና ዝገበርናዮም
መረርቲ
ውግኣት፡ ካብ መስርዕና
ብሂወት ምስ ካልኣየይ ምውጻእናስ
ናብ ልዑል ፈጣሪ ምግዳፍ ይሓይሽ።
እዚ ኩሉ ሓሽከት ሰራዊት ኣብ ትሕቲ
ንኣሽቱ ቆጥቋጥ ዕንዲዳ ኵርምይ ኢሉ
ኣሎ። ብዘይካ እተን፡ ዝተወሃባና ኣንሶላን፡
መዕቀሊ ማይ ብላንኬት፡ ቆቢዕን ብራሾን፡

ዝርአ ቅያር ክዳውንቲ’ውን የብልናን።
ኲናት ጥዑም ኣይኮነን። ትቐትል ወይ
ትቕተል - ንሳ’ያ። ኣብ’ዚ ኲናት ሰብ
ከም ቆጽሊ ክረግፍ ርእየዮ። ረመጽ ማይ
ኮይኑ ኣብ ልዕለና ከንጠብጥብ ተዓዚበዮ።
ስጋ ወዲ ሰብ ብንፉዕ ከሻኒ ከም ዝተኸሸነ
መግቢ፡ ልክዕ ከም ሽጉርቲ ክኽርተፍ
ኣዒንተይ ምስክረይ እየን። ወዲ ሰብ
ንኸምኡ ፍጡር ማዕረ ክንደይ ጨካን
ምዃኑ ኣንዳዕዲዐ ፈሊጠ። እዋይ ጸገም!

ኣንታ ከብድና ብጥልቁዑ እንታይ ኮን እዩ
ደልዩና። ኣዛዚ ቦጦሎኒና መጀር ቻርለስ
ዴቪድ፡ ድሕሪ’ቲ ዓበይቲ ቴንዳታት ዘሎ
ኣኻውሕ፡ ነዚ ኩሉ ሰራዊት ይእክቦ ኣሎ።
ፍሉጥ’ዩ ናይ ነገር ጥዕና ከምዘይኮነ። ኣንታ
ሕጂኸ ናበይ ኮን ንኸውን ኦ! ልዑል
ፈጣሪ ኣደይን መተዓብተይን ከይረኣኹ
ከይስዋእ ግን. . .
እዛ ቍራጽ ዳያሪ ኣብ ብስክሊት ናይቲ
ወትሃደር’ያ ጸኒሓ።

ምስላታት “ሰብ”
ምስላታት ብዙሕ ጥበብ ዘለዎ ቁም-ነገራት’ዩ ዘመሓላልፍ። ሓጸርቲ
ክንሶም ብሓጺር መንገዲ መልእኽቶም ብቕልጡፍ የመሓላልፉ። ኣብ
ቅድሚ ብዙሓት ይኹን ውልቂ ንዘልዓልካዮ ዛዕባ ተሰማዕን ርዱእን
ንምግባር ምስላ ምጥቃም እቲ ዝበለጸ እዩ። ክትሃርሞ ንዝደለኻ ዛዕባ
(ኣርእስቲ) ምስላ እናእተኻ ምዝራብ ንሓይልን ብልሕን ተዛራቢ
ዘመልክት ጥበብ’ዩ። ብሓፈሻ ምስላታት፡ ንእትብሎ ብዝቐለለ መንገዲ
ንምትሕልላፍ ዝሕግዙ፡ እቶም ዝበለጹ ምህዞ ጥበብ ሕብረተ-ሰብና
ኮይኖም ንረኽቦም። ምስላታትካ ካብ ጥንቲ ብወለድና ክድረሱ
ዝጸንሑ’ሞ፡ ኣብ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ልዑል ተቐባልነት ዘለዎም እዮም።
ኣብ ርእሲ’ቲ በሃሊኦም ዝኾነ ህዝቢ ተኸዚኖም ስለዝርከቡ፡ ኣብ ዝኾነ
ኣጋጣሚን እዋንን ክንጥቀመሎም ንኽእል። ሓጺር ግን ከኣ በሪኽ ዝኾነ
ዓይነት ትሕዝቶን መልእኽትን ስለዝርከቦም ድማ፡ ኣዝዮም ተደለይቲ
ኮይኖም ንረኽቦም።
ምስላታት ኣብ’ቲ ሕብረተ-ሰብ ከም’ዚ ዓይነት ርድኢትን መልእኽትን
ስለዘለዎም ርዝነቶም ከም ዘለዎ ይቕጽል ኣሎ። መሃንዘውቲ ዘረባ
ብምዃኖም። እዞም ካብ ባህልን ወግዕን ካብ ጥበባቶም ከይወጻእና፡ ነዘን
ዝስዕባ ምስላታት “ሰብ” ንተዓዘብ።
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ
-ሰብ

ብዘመድ፡ ኣድጊ ብገመድ።
ኣብ ዓዱ፡ እኽሊ ኣብ ዓውዱ።
ይሕመ ዕባራ ይግመ።
ልማዱ፡ ኣንበሳ ግማዱ ኣይሰኣን።
መጸ፡ ነገር መጸ።
ብሰብ እንጀራ ብመሶብ ይቕረብ።
ንኣማኒኡ፡ እዝጊ ንለማኒኡ።
ናብ ሰቡ ዝብኢ ናብ ገረቡ።
ዝገበሮ ምድሪ ነገሮ።
ብያታ እኽሊ ብገበታ።
ኣኪባ መጥሓን ትወቅር።
ከም ነብሱ ዓውዲ ከም ንፋሱ።
ሎሚ መልሓሱ ዓሰርተ፡ ሓደው ንፍቕሪ ሓደው ንወቕሪ
ኣይትእመኑ ዕቡድ’ዩ ዘመኑ።
ከይሞተ፡ እኽሊ ከይሰወተ ኣይእመንን።
ኮይኑ ዘይእብስ፡ ዕንጸይቲ ኮይኑ ዘይጥስጥስ የለን።

ሓዳስ

ኤርትራ
ዳህላክ ነጋሲ

ወደብ፡ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ኣብ
ማያዊ ኣካል ዝሓቘፈ፡ ንግዳዊ መሳለጥያ
ዝተዋደደሉ፡ መራኽብ ዝዕሸጋሉን
ተሳፈርትን ዝተጻዕነ ንብረትን ካብ ሓደ
ቦታ ናብ ካልእ ዝንቀሳቐሰሉን ስፍራ እዩ።
ኣብ ጽላት መጐዓዝያ ገስጋስ እንተሎ፡
ንቑጠባዊ ዕብየትን ምዕሩይ ዞባዊ ምዕባለን
ልዑል ኣስተዋጽኦ ይህልዎ። ከም
ውጽኢቱ፡ እተን ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ
ንግዲ ንኽሳተፋ ባይታ ዝፈጥር’ዩ። ስለዚ፡
ምዕሩይን ጽዑቕን ኣገልግሎት መጐዓዝያ
ኣብ ወደብ እንተሎ፡ ብዙሕ ማሕበረቁጠባዊ ረብሓታት ኣለዎ። ከም ኣብነት፡

ብሳላ ምንቅስቓስ ተሳፈርትን ንብረትን፡
ሓድሽ ትሕተ−ቕርጺን ኣገልግሎትን
ብቐጻሊ
ንኽተኣታቶ
ይድርኽ።
ከምኡ’ውን፡ ተቐማጦ ገማግም ባሕሪ፡
ዕብየት ቁጠባዊ መነባብሮኦም ኣብ
ምስጓም ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ።
ኣብ’ዚ እዋን ዝተፈላለዩ ዓይነት ወደባት፡
ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከቡ። ንኣብነት፡
ንቑጽ ወደብ ስሙ ከም ዝሕብሮ ንቑጽ
ክፋል መሬት ኰይኑ፡ ብጽርግያ ወይ
ድንድል ምስ’ቲ ማያዊ ኣካል ይራኸብ።
እቲ ዓይነት ወደብ፡ ዝበዝሐ እዋን ንብረት
ኣብ ምግዕዓዝ የገልግል። ቀጺሉ፡ ናይ
ዓሳ ወደብ ዝበሃል’ዩ። እቲ ቦታ ወደብ
ወይ ማርሳ ክኸውን እንከሎ፡ ብዙሓት
ዓሳታት ክርከብዎ ይኽእሉ። እቲ ቦታ፡
ንምግፋፍ እቶም ፍጡራት ጥራይ
ዘይኰነ፡ እንተላይ ንመዘናግዒ ዝዓለመ
መሳለጥያታት ዝተዋደደሉ ናይ ንግዲ
ስፍራ እዩ። እቲ ዓይነት ወደብ፡ እንኮ ኣብ
ሃብቲ ባሕሪ ዘተኰረ እዩ። ምንቁልቋል ዓሳ
ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ጎድኒ−ጎድኑ’ውን
ቁጠባዊ ዝሕታለ ከርኢ ይግደድ።
ካልእ፡ ካብ ገማግም ባሕሪ ዝረሓቐ
ወደብ እዩ። እቲ ወደብ ካብ’ቲ ማያዊ
ኣካል ርሒቑ፡ ምስ ቀላይ ወይ ሩባ
ይራኸብ። በቲ ዓይነት ወደብ፡ ዝያዳ
ንብረት ናብ ክልቲኡ ቦታታት ይባጻሕ።
ስዒቡ፡ ብናይ ጽዕነት ኣገልግሎት ጥራይ
ዝልለ ኰይኑ፡ ዝተፈላለየ ንብረት ኣብ
ምግዕዓዝ ኣተኲሩ ይነጥፍ። እተን ነቲ
ንጥፈት ዘካይዳ ትካላት፡ በብዓይነቱ
መምርሒታት ብምኽታል ዕለታዊ
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ማሕበረ-ቁጠባዊ ረብሓታት ወደብ
ንጥፈታት የሰላስላ። ብዘይካ’ዚ፡ ካልኦት
ዓይነት ወደብ ኣብ ጂኦግራፊያዊ
ኣቀማምጠአንን ዝህበኦ ኣገልግሎትን
ምርኵስ ብምግባር፡ ዝተፈላለየ ኣስማት
ይውንና።
ናብ ኲሉ ኲርናዕ ዓለም ዝተመስረሐን
ዘይተመስረሐን ፍርያት ንምብጻሕ፡
ወደብ ዝለዓለ እጃም ኣለዎ። ብፍላይ፡
ረዚን ክብደት ዝውንን ዓበይቲ ፍርያት
ንምምልላስ፡ ብቐዳምነት ዝጥለብ
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ባሕሪ እዩ። ኣብ
ገማግም ማያዊ ክፋል ዝርከባ ሃገራት፡
ብዝውንነኦ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ

ተሓጊዘን፡ ንዘካይደኦ ንግዳዊ ንጥፈት
ብግቡእ ክብርብርኦ እንተኽኢለን፡
ኣብ ውሱን ዓመታት ዕዉት ምዕባለ
ከመዝግባ ይኽእላ። ስለዚ፡ ወደብ ንሓንቲ
ሃገር ምንጪ ቁጠባዊ ገስጋስ ክኸውን
ይኽእል። እዘን ዝስዕባ ዓሰርተ ወደባት
ዓለምና፡ ብዕብየተን ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ
እየን።
ቀዳማይ፡ ኣብ ሃገረ ቻይና ዝርከብ
ብሻንግሃይ ዝፍለጥ ወደብ እዩ።
ንመጀመርታ እዋን፡ ኣብ 2010 ብዕብየቱ
ፋልማይ ደረጃ ክሕዝ ዝኸኣለ፡ ክሳብ ሎሚ
ዝለዓለ ተርታ ብምሓዝ፡ ዝያዳ ንብረት
ኣብ ምስግጋር ኣተኲሩ ይሰርሕ።
ካልኣይ፡ ኣብ 1819 ዝተሃንጸ፡ ኣብ
ሲንጋፖር ዝርከብ ወደብ እዩ። ኣብ’ታ
ሃገር፡ ንጥፈታት ወደብ ዓንዲ ሕቖ ቁጠባዊ
ዕብየት እዩ። ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ’ቲ
ቦታ ዝርከብ ማርሳታት ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ
ዝውንን ትሕዝቶታት ኣብ ምእታውን
ብሓድሽ መልክዕ ተዳልዩ ኣብ ምስዳድን
ይነጥፍ። ኣብ’ቲ ወደብ ኣዝየን ብዙሓት
መራኽብ፡ የዕርፋን ንብረት የራግፋን።
ሳልሳይ፡ ኣብ ሃገረ ቻይና ዝርከብ
ሺንዚን ዝበሃል እዩ። እቲ ወደብ ንልዕሊ
35 ኩባንያታት መጐዓዝያ መራኽብን
ን130 ኣህጉራዊ መስመር ጽዕነት
ኮንተይነራትን ይሓቁፍ። ኣብ’ቲ ቦታ
ወርሓዊ፡ ልዕሊ 560 መራኽብ ካብኡ
ይብገሳን ኣብኡ የዕርፋን።
ራብዓይ፡ ብተመሳሳሊ ኣብ ሆን ኮንግ
ቻይና ዝተደኰነ እዩ። እቲ ኣብ ሰሜናዊ
ክፋል እታ ሃገር ዝርከብ ወደብ፡ ብብዝሒ

ፍርያት ብኮንተይነራት ብምዕሻግ ንሰደድ
ይልእኽ። ከም ውጽኢቱ፡ በቲ ንግዳዊ
ንጥፈታት ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ እቲ ቦታ
ልዑል ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። እንተዀነ፡ እቲ
ቦታ ዋሕዲ ተሳፋራይ ሰብን ጥረ ነገራትን
የጋጥሞ’ዩ።
ሓሙሻይ፡ ብኒግቦ ዘሆሻይ ዝፍለጥ ኣብ
ቻይና ዝርከብ ወደብ’ዩ።
ሻዱሻይ፡ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝርከብ
ብቡሳን ዝፍለጥ ወደብ እዩ። ኣብ’ታ ሃገር
እቲ ዝዓበየ ወደብ ኰይኑ፡ ብስፍሓታ
ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ ከተማ
ናይ’ቲ ሃገር ይርከብ። እቲ ካብ 1876
ወግዓዊ ስርሑ ዝጀመረ ወደብ፡ ብዙሕ
ኮንተይነራት ብምጽዓን ዓመታዊ ዕብየት
ከም ዘመዝግብ መጽናዕታዊ ጽሑፋት
ይሕብሩ።
ሻውዓይ፡ ኣብ 1892 እተሃንጸ ብቒንጎዳኦ
ዝፍለጥ ኣብ ቻይና ይርከብ። እቲ ወደብ
ምስ ምዕራብ ፓሲፊክ ኣብ ዝካየድ ናይ
ንግድን መጐዓዝያን ንጥፈታት ኣገዳሲ
ተራ ኣለዎ።
ሻሙናይ፡ እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ሃገረ
ቻይና ዝርከብ ኰይኑ፡ ማርሳ ጎንግዙን
ይበሃል። ኣብ ከባቢ እቲ ወደብ ዝርከባ
ከተማታት፡ ቀንዲ ንግዳዊ ልውውጥ
ዘካይዳሉ ስፍራ’ዩ። ብተወሳኺ’ውን፡ እቲ
ወደብ ማእከል ኣገልግሎት መጐዓዝያ
ዝእንገደሉ እዩ።
ታሽዓይ፡ ኣብ ዱበይ ዝርከብ ብጀበል
ዓሊ ዝፍለጥ ወደብ እዩ። እቲ ኣብ 1970
ዝተሃንጸ ወደብ፡ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሰብ
ዝሰርሖ ማርሳ እዩ።
ዓስራይ፡ ብቲንጂን ዝፍለጥ ኣብ ሃገረ
ቻይና ዝተደኰነ እዩ። እቲ ወደብ ሓደገኛ
ባእታታት፡ ልዑል ጸቕጢ ኣየር፡ ቃጸሎ
ነዳድን ካልእ ንሓደጋ ዘቃልዕ ተርእዮታትን
ዝረኣየሉ እዩ። ከም ሳዕቤኑ፡ ኣብ 2015
ብዝተኸስተ ነትጒ፡ ኣብ ውሽጢ ሒደት
ደቓይቕ ብዙሕ ሰብ ክመውትን ንሓደጋ
ክቃላዕን ክኢሉ ነይሩ።
ወደብ ኣብ ገማግም ባሕሪን
ማርሳታትን ዝድኰን እዩ። እቲ ስፍራ
ንኣሽቱን ዓበይትን መራኽብ ዝዕሸጋሉ፡
ሰባትን ዝተጻዕነ ንብረትን ካብን ናብን
ከም ዝንቀሳቐሱሉ ይፍለጥ። ኣብ ጽላት
መጐዓዝያ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ኣገልግሎት፡
ብመገዲ ማያዊ ኣካል ዝካየድ እዩ። ከም
ውጽኢቱ፡ ዝጸንሐ ናይ ነዊሕ ዓመታት
ሰረት፡ ኣብ ምዕባይ ቁጠባዊ ገስጋሰ ዓለም
ልዑል ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። ወላ’ውን፡
ኣብ ክልተ ጫፍ ቦታታት ዝተዳለወ
ፍርያት፡ ብዘይ ጸገም ናብ ኲሉ ክባጻሕ
ክኢሉ ኣሎ። ስለዚ፡ ወደብ ዓለምለኻዊ
ንጥፈታት ንግዲ ኣብ ምስጓም መሪሕ
ተራ ኣብ ምጽዋት ይርከብ። እዞም
ኣብ ታሕቲ ሰፊሮም ዘለዉ ነጥብታት፡
ኣገዳስነት ወደብ ኣብ ማሕበረ−ቁጠባዊ
ዕብየት ዝገልጹ ጥቕምታት’ዮም፡−
1. ገስጋስ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት፡ ብሳላ
ኣብ መንጎ ማያዊ ኣካልን ንቑጽ መሬትን
ዝካየድ ናይ ንግዲ ንጥፈታት፡ ንጎደና
ዕብየት ዘምርሓ ሃገራት ብዙሓት እየን። ነቲ
ፍርያት ንምንቅስቓስ ዝዋደድ መሳለጥያ፡
ንዓለምለኻዊ ንግዲ ሰደድን እትዋትን
ኣብ ምዝርጋሕ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ።
እቲ ምንታይ፡ ንሰደድ ዝዓለመ ፍርያት
እንተ ዛዪዱ፡ ኣብ ክልቲኡ ቦታታት
ዝርግሐ ኢንዱስትሪታት ክዓቢ ይኽእል።
ከምኡ’ውን፡ ካብ ሓደ ውሱን ቦታ ናብ
ካልእ በብዓይነቱ ንብረት ክኣቱ እንተ
ኽኢሉ ምርጫ ጠለብ ዓማዊል ይዓቢ፡
ቀረብ እተፈላለየ ፍርያት ይውስኽን
ተወዳዳሪ መድረኽ ኣብ መንጎ ነጋዶ

ይህሉን። ከም ውጽኢቱ፡ ውሁድ ቁጠባዊ
ገስጋሰ ኣብ መንጎ ሃገራት ንኽህሉ ባብ
ይኸፍት።
2. ዕብየት ከተማታት ኣብ ዝድኰነሉ
ቦታ፡ ዝበዘሓ ዓበይቲ ከተማታት ዓለም፡
ኣብ ውሽጢ ወደብ ዝርከባ እየን። እቲ
ቦታ ብዙሕ ምንቅስቓስ ንግዲ ዝካየደሉ
ዓይኒ ዕዳጋ እዩ። ከም ባንኪ፡ ፋይናንስ፡
መዘናግዒ ቦታታት፡ ኮርፖረሽን ድሕነት፡
ሎጂስቲክን ካልእ ንጥፈታትን ብጻዕቂ
ይዝውተረሉ።
3. ንሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ባይታ
ይፈጥር፡ ወደብ ብቐጥታን ተዘዋዋርን
መገዲ ንሰራሕተኛታት ረብሓ ኣለዎ።
ነቶም ኣብ’ቲ ናይ ወደብ ንጥፈታት
ዝተዋፈሩ ሰባት፡ ቀጥታዊ ናይ ስራሕ
ዕድል ከጣጥሕ ይኽእል። እቲ ብሳላ
ንግዳዊ ንጥፈታት፡ ሰደድን እትዋትን
ዝፍጠር ዕብየት ትካላትን ኣገልግሎትን
ንተቐማጦ ዘይቀጥታዊ ባይታ ናይ ስራሕ
ይኸፍተሎም።

ብእወታ ጸልዋ ኣለዎ። ብተወሳኺ’ውን፡
ኣብ ገማግም ማያዊ ኣካል ህንዲ ዝርከባ
ብዙሓት ወደባት፡ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት
እታ ሃገር ዘለወን ኣበርክቶ ኣብ ፋልማይ
ደረጃ ይስርዓ።
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ባሕሪ፡ ኣብ
እዋን ስልጣነ ደቂ−ሰብ ከም ዝጀመረ
ሰነዳውያን ጽሑፋት ይሕብሩ። ቅድሚ
ነዊሕ ዓመታት ዝተሃንጸ ሰብ ሰረሖ
ማርሳ፡ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ብወድ
ኣል−ጃርፍ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ ተደኲኑ
ይርከብ። ካብ’ቶም ናይ ጥንቲ ወደባት
ዝበዝሑ፡ ካብ ስራሕ ወጻኢ ወይ’ውን
ናብ ዓበይቲ ወደባት ተሰጋጊሮም
ይርከቡ። ብተወሳኺ’ውን፡ ብሰንኪ ፍግረ
መሬት ንውሽጢ ባሕሪ ዝሰጠማ ወደባት፡
ከም ረይቨንስፕዩምን ዳንዊክን ብኣብነት
ክጥቀሳ ይኽእላ።
ወደባት ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ንምሃብ
ይህነጻ። ንኣብነት፡ ንተሳፈርቲ ካብን
ናብን ንምጕዓዝ፡ ንብረት ንምስግጋር፡

4. ኣብ ትሕተ−ቕርጺ ዕብየት
ይምዝገብ፡ ብመገዲ ወደብ ዝካየድ
ቁጠባዊ ንጥፈት ኣብ መንጎ ማያዊ
ኣካልን ንቑጽ መሬትን ንዝህሉ ህንጻዊ
ስራሓት ኣብ ምስጓም ልዑል ኣስተዋጽኦ
ኣለዎ። ንኣብነት፡ ሓደ ወደብ ጽዑቕ
ንግዳዊ ልውውጥ ዝካየደሉ እንተዀይኑ፡
ምዕቡል ኣገልግሎት መጐዓዝያ ክዋደደሉ
ይድርኽ። ብተወሳኺ’ውን፡ እቲ ዝህነጽ
ትሕተ−ቕርጺ ብውሕሉል ጥበብ ስለ
ዝዕመም፡ ብዂሉ መዳያት ጠመተ
ይህልዎ።
ኣብ’ዚ እዋን ብመገዲ ወደብ ዝካየድ
ንጥፈታት፡ ኣብ ዕብየት ማሕበረ−ቁጠባዊ
መሪሕ ተራ ኣለዎ። ኣብ’ቲ መዳይ
ብቐዳምነት እትጥቀስ ሃገረ ቻይና፡ ብሳላ
ዘየቋርጽ ንጥፈታት ወደብ ንንግዲ ዓለም
ኣብ ምብሓት ትርከብ። እቲ ረብሓ ነተን
ኣብ ጥቓ ወደብ ዝተደኰና ከተማታት
ጥራይ ከይተሓጽረ፡ እንተላይ ንሰደድ
ዘፍርያ ኢንዱስትሪታት እታ ሃገር

ንወተሃደራዊ መዓላን ካልእ ንጥፈታትን
ንምግልጋል ክስራሕ ይከኣል። ገለ ወደባት
ኣብ ሓደ ኣገልግሎት ጥራይ ከይተሓጽራ፡
በብዓይነቱ ንጥፈታት ከካይዳ ይረኣያ።
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ባሕሪ፡ መጠናዊ ዋጋ
ስለ ዝሓትት፡ ተሳፈርቲ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ
ንኸስተማቕሩ ዕድል ዝኸፍት እወታዊ
ጎድኒ እዩ። ብኣንጻር’ዚ፡ ንጥፈታት ወደብ
ንኽዓቢ ወይ ንኽዝሕትል፡ ኣብ’ቲ ከባቢ
ዘሎ ቍጠባዊ ኲነታት ኣገዳሲ ተራ
ኣለዎ።
ወደብ ኣብ ማሕበረ−ቁጠባዊ መዳይ
ብዙሕ ረብሓታት ዝሓቘፈ እዩ። እንተዀነ፡
ሓንቲ መርከብ ክትብገስን ከተዕርፍን እንከላ፡
ብዝፍጠር ትኪ ኣብ’ቲ ኣከባቢ ዝተፈላለየ
ብከላ ከስዕብ ይኽእል። ከምኡ’ውን፡
ብዝፍጠር ብርቱዕ ድምጺ፡ ብቐጻሊ
ንተቐማጦ ረበሻ ከጋጥሞም ይኽእል።
ከምኡ’ውን፡ ናብ ወደብ ንምብጻሕ ኣብ
ጽርግያን ድንድልን ዝንቀሳቐሳ መጐዓዝያ፡
ብዝተፈአኦ ትኪ ኣብ ኣከባቢ ጸገም ከኸትላ
ይኽእላ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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Ï7KH DOFKHPLVWÐ ŊĶŶĶ
ȬęŖǭġ ƶŕȑāȞŚ ùŇƢôǎ
ƴŶŘƏǆŴȲŊñņŊŊėƳ÷ƤǉėĞ
ȩƧúƑùǇƶŕȑāȞŚƆǄȳƆƴ
ĄȓÿȣŊŶāŚĄŚǎāĖ
ĉŊıƭȲ ƄǆǉŶǧǁŚŶ ǎć ÿŶŗ
ƌŊÍŕŶƶŅƶÿƶŕĤǹĄȑāȣŗ
ƎŚƉƧŶŅĻƭȳƎğŊǻėǆ
ǎć ŊĶŶĶ ŚǦęż ÿƤġƌ ŴŊ
ùƯö ĜŊƭ ĶŶĶŘŚ ƎŚŚęǧĉ
Ǝƃ÷ȳ Ɔƴ Ŋ ŴŊ ĶŶĶ
ƆŶǦöƶ ŕÿŗć Ąöğ ñņŊűŘ
ƶƢĜƖŚ ĄȓÿȣȲ Ɔŗ ƄǡėĆ
űǡė ƎğŊ āǛ ŕȞŘƧűŘ
ƱǆűƉǁŚ Ŋùȓŗ Ąȓÿȣ ĉƟŴ
Ɔǂȳ
Ï7KH DOFKHPLVWÐ Ŵǆ ÿǉ
ğŶŗǄǧ ƶŊïù ĄŶƆĜǆ ǫğ
ƶġƯŊ ƴŶŘ ƏǆŲȲ ƄŊ āùą
ƆŴŕĄ÷ôĜ ƱĤǡĚ ŚęƃŚ ÿĮ
ĉƟŲŕűŅǁȳāùąŶƛŚȞŚÿõ
ǎć ŴŊ ÿŶŗ ȓāȣś űǤĖŚ
ǛŊğƤŚ ǆƖǆǎȳ ƆŘ ĜŅǆŗ
ǎć ƄŊ ȩǆėĆǌŚ ǦŊȐ
ÿǉ āņƆ Ǧĉǜ ƎĔƎŊ ĉƟŲ
ŚāŊĚȳƄŊŗȞôćǢƯƷƂǎć
ĄùƱǋƎ ƶŊïù ƄĔǣŚ ŶǢġ
ǆĔƎŊȳ Ŷĝ ǎć Ƅňǣƫ ĤǆǷ
ŴŊ ȩǆėĆǌŚ ǦŊȐ ƎŊǡġ
ƉĉƱôƨ ǆāŊĚȳ Ɔŗ ĜŊƄǆ
ǎć ƉĉƳ Ŋĉňù ƄġŕĉïĚȶ
ÏƶƜű ĄŶƆĜǆ ŴŖ ėƃ Ǝñùƨ
ƄôƨȳŴŖėƃƆŶŘǆĉƟŲÍƧŶ
ŊǦņƆ ƎȞùǻ Ƅôƨȳ ŊùƎƯ
āùĉƙ ƆŶŘǆ ĉƟŲ Ȟöǻƌ
ŶƛŚĔƛŋ ŊĉõƆ ùŊƙ ƆŶŕ
ŕŅǣġƌȲ Ɗõ Ƅǎćġ āùĉƙ
Ŷĉġćę ǆĜĉęȳ āùĉƙ ǎć
ŊĹöõ ǆǦïǉùƌȲÐ ǆŊúȳ ƆƳ
ÿğŊƉƄƆŗĬŶǋƆƴĄȓÿȣ
ƆŕŕƊĔõǡȑŚŴǆñǆƢŚƆǂȳ
ğŶŗǄǧ ƄŊ ǢƯƷƂ ĉġ ÿǉ
ƄùƍĆġŚ ŶĉęƌŊ ƶǫƭƶ
ƆŶǦöƴƤ ǆėƖŊÍĊ ǢƯƶƇĉ
ǎć Ŋÿňę ǆƖƧŶȳ ƄŊ ÿǉ
ƱƯĔȣõ ƇƄĞġ ƉƄ ğŶŗǄǧ ĉġ
ÿŶŗ ƭĔňƤŚ ǫù ǆėƖŊȲƄŊ
ȣľĖǎćǆƢǎľȳŶĄęƭǎć
ǆÿŘȳŶğǎćǢƯƷāùąĉġ
ȞȎĄǻėǆƉĉŚĉęƭƨĄŊȓƭ
ŚƄŚƢõȳ ŅƳ ǎć ȣĩôŚ
ǆġĉưȳ Ȏųý ǦŶ ÿĬż ȣľĖ
ƆŗāùĉƙŶƛŚŅȓĂƶǎǦȞƌ
ĉƟŲ ǆęǌƆȳ ƉĉƳ ƆŴŅô ƉƄ
ğŶŗǄǧƄŊȞĹǏǢƯƷƂÿǉġŗ
ȣùġȣŴŘŚ ñǆƢŚ ƆŴŕćñĔȲ
ƄŊ ĄƢǌƆŘ ǎć Ɔŗ āņƆ
ïŊŗ ƄŊ ȩǆėĆǌŚ ǦŊȐ
ƱǆƏű ƄŊŗ ƶűŊĔõ ƶűŅĔ ƭǋȲ
Ŋȣ÷ǆǎćƄŊŗƶǫġǁõƶűŅĔ
ŅĔƙǻėǆƉĉƱúǆęǌƆȳŴŊƂ
ǎćǆĉôġȳ
Ɔŗ ƄǡėĆ ŴǆÍƴ Ąȓÿȣ
ǉėĞƄȩƧúƑùǇƄŊƧĩǸ
Ǝùŕ ĜąŶ Ǝȓāȡ ŊĉƛƄõ
ƆǂȳŶĝƉĉƶŅúƖƄȶÏŊƖĉƳ
ƭǆűŚ ıùǹȞ űƴ Ąȓÿȣ
Ǝȓāȣ ƶƛƄùƎõ ĉƛŶǄŚ

Ĭǋć ƄŊ ĄŶȞĜǆ ŕȑþȡ
ŊĉŶňė ƆǂȲÐ Ŋĉňù ǆǡùȔȳ
Ɔƴ Ąȓÿȣ ƄŊ ƎŶǋ ùŊƢôǎ
ŚŊ÷ŴǆġűùŋŴĄȓÿȣƎŚŊ÷
ƉĉƶĹùù ŊƲÿŚ ƶĜćĉƯõ
Ɔǂȳ űƳ ƱėǢǎ ĄȓĀŚ ÏWKH
1HZ<RUNWLPHVÐƆƧŶȲÏƥ÷ÍƓ
ùŊƢôǎ ŚƗŶ ǦŶ Ŵǆ ġűùŋŴ
Ąȓÿȣ ƆǄȲÐ ƎŚŊù ȎŊȐňȳ
ǡô ǡôÍƧŶ ÏŊƄĩÿŚ ǶľġŘŚ
ùŋŴƶŕĄùƁŚĄȓÿȣȲÐƎŊõ
ƉôƣȲƄŊÍŗĄȓÿȣƉĉƶǦôȓ
ƉƄŊƴƯňāùĉƙƄŊĉęƌŊƱú
ȓāȣś ƶǄǌ ƆŕŕƊĔõ ĉƟŴ
ǁĔǎƆȳ Ŋȣ÷ǆ ǎć ĬŶǋ ǡȎ
ňñĖƆƴĄȓÿȣāùąŶĉęƌŊ
ƶǡŊĚ ǢƯƷȲ űŊĝ ŶĉęƌŊ Ɖĉ
ƶÿǡƷ ƌŊÍŘ Ąȓÿȣ ƎŶęǌƆ
ŶƛƆùȳŊƱǆƌƆƳÍƧŶŶāùĉƙ
ÿĬż ƆŶŕƠŶƌ ĉõƆűŚ Ŵǆ
ñǆƢŚ Ɖĉ ŚĔƎŊ Ŋǡô ƢǡŴ
ŕġŕĉñęĄȓÿȣƆǄȳ
ǉėĞ Ɔƴ Ąȓÿȣ ȩƧú
ƑùǇÿǉĄƭùŗƊűŕƄƆĉĚƂ
ŶĉȓǤŶƌŊÍŘƶűŊĔ÷ŊėƳ÷ƤŚ
Ɖŕć ĖǇǋǜŵĚ ĉġ ĜŅǆŖ
ŊĉƧȑƆȲ ŴŊ ƌöȤęųǄ ƶęƉŊ
ĉǎĔŅǌ ĊǜŐ ŕǫƭƲȳ ǎāĖ
ŴǆƄęŊƭĄƭùŗƫǉśĉǎćȲ
ƄŊ ñǆƢŖ Ƅƶǂ įùĞ ǁǎùǇ
ƉĉƱú ƄĆŲ ŴŊ ŉŖ ŕĄôĜȳ
ÿǉ ęǢȓ űǡę ǎć ƄġŕŊïôȳ
ƄŊƄȣǉǡŉŖƏǆŴƆŚƊāƊĂ
ƄƶǄ Ŋùȓŗ Ąȓÿȣ Ɖĉ Ʊ÷
ƄęǤǡȎȳ ƉǆǉŶǧǁ ǎć ćƭȏ
ǡƶƂ ŊĉǦȣŘŶ űŘ Ŋùȓŗ
ĄȓÿȣƄŊƧĩǸƎùŕĜąŶ
Ȏÿȡȳ
ıǎĆƆƳŴǆćǜŐĉǎĔŅǌ
ƫǉŖ ǦŶ ƑùǇ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ
ïǆćŷŘƧǄŶ ıǊğŶ ŋŘŘŚ
ƫǉŚ ȞȐą Ɔǂȳ Ŋȣ÷ǆ ǎć
Ɔŗ Ŋ ƶȞȎĊ Ŵǆ 
ĄƭùŘŚ ƫǉŖȳ ŶŕȞŘƤŚ
Ɖŕć ğŶŗǄǧ ŊƆǦĕ ŕǫƬƲƥȳ
ĬȐõÍƧŶ ŊǻŶŘƧǄŶ ĬŶǋŶ
ƭŅǆŗŶ ĄŶǡǎŘŘ ǡǆĕ ƄŊ
ĜĈŴƤ ĉƯėŊ ġȑż ŕęƄǁȳ
ƆƳƆƥŶǎćĄŶȞğƤĉŊęňę
ƉĉƶǡŅĔõ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǁ ƆƥŶ
ƶǡôȔƆǂȳƆƴĄȓÿȟǎćƌŊƳ
ƆƥŶ ƄŚþƴ ƆǄ ƄŊ ƄƆĉęƂ
ƎŚġėāŚǞĉęȳ
ŊƲÿŚƉĉƶŊùƨǶŶĮǡƳȣ
ĄĤǹ ƆŘ ĄȓÿȣȲ ÏƑùǇ ǡô
Ǝȡ÷ŚƆŘĄȓÿȣƄĹǋąƄŊ
ƶŕȞ÷ôǂǤƵǹŘŚŶĄȓĀŘŚŶ
ŊŴȑ ǆƶęǦĂ ŊĉŶňĕ ƆǂȲ
Ð ǆŊõȳ Ŷĝ Ɖĉ ƶŅúÍƧŶ
ÏƶƜű ĜŊ Ĭǋą ǡô Ǝȡ÷Ś
ƆŘ Ąȓÿȣ ƉŶŊŊ ƆŶŕƛƃõȲ
ǎÿę ĉùƆŗ ƆŘ Ąȓÿȣ
ĉġ ŕƱęǦüŚ ŶƛǡƶƄ ǎāę
ƄǆŊùŶƆǂȲÐƎŊùǡöȏűǆĕȳ
ĉġ ŕƱęǡüŚ ǎć Ɖĉŗ ƶŅú
ŊƲÿŚŴǆȓýȡŖġƭŊŗƶűŅĕ
űŘĄȓÿȣƎǡƶƆƥŕǫǁǂȳ

ƌŊŗ ƭŅǆŗ ƭƢŘŚ Ŵǆƴ
Ąȓÿȣ ƏǆŲ ƶǻĬġ ŴŊ Ŵǆ
ĄǎĔƛ ǎėć ĉľǄė Ɔǂȳ
ƱǆƉĉŴǆȠùĉǎćÌ$VKYLQ
*LGZDQL 3URGXFWLRQVÍ ƶŕňñô
Śƌù ŊƄƶǂ ƫƧŚ ĄŶǡǋ ŴŊ
Ŵǆ ĄǎĔƛ ǎėć Ǝľǆė
ǎāĖĉƛƄõŶȞôćƆƥŶǎć
ƄŊñŶǋŕęƄǁŚȳ

ƄŊŗȞôćŊÿǉŶƂġƄāŘĆ
ŚƌùƄŊŊėƳùǎāĖĉāŘć
Ʊǡĉ ƆŴŅôŚ ƆǄ Śĩǁǻ űǆėȳ
űƳ ƱǡĉŘƤ Ąĩǹ Ɔƴ Ąȓÿȣ
ŴñĖ ƶƧġƛ ƄǤǹĆ ǎć
ŕȞǻĔȳŊƱǆŚȓŇŘƤĉƛŶǄŚ
ǎćƄŊȞôćƄŊȞĔŶğ
Ŵǆ ƶŅƶü ĄĤǹ ƎŊĔƢĜŶ
ÿƱŚȳƆƳǎćŴǆȞôćƭƢŚ
ƆŘ Ąȓÿȣ ŊĉƟ ŶǉėĞƄŶ
ŶŕƴĔŊŗ ĶŶĶ ȬęŖǣġ ƱǡĔĄ
ƊűŚűŅĔȳ
ƄƧƭƥƬ
Ŵǆƴ
Ąȓÿȣ
ƄƧġŚėùǄƤǤƵǹǎćŶȞôć
ǦƵ ŊĶŶĶ ƆŶǦöƶ ŊƴƯň ƆŘ
Ąȓÿȣ ǡĉǤĉ ǎāĖ ĉǦňĕȲ
ñņŊűŚ ƆŘ Ąȓÿȣ Ĝćǆ
ƭĔǡȳ ƄŊ ĜŊƭŶ ĜôġŕŶ ïǡėŚ
ƉƄ Ŵǆ ƶùƭô ĄĤǹ ƎŊĔƢĜŶ
ƎŚāƶ ƉƄôŚȳ ƄŊ ǙęĄŶŶ
ǻùǄŶŶŊƲāĩùćŘŚƭŕĔŚȳ
ƌŊ ǉņŊ ƄȣĖį ƎğŊ ȠŶ÷Ŷǎ
ƶƶęǤāñƶŇƭôĉƉƄȲÏŚƊę
Ĭöù ŚĔƙÐ ÏćėƘ ƴŶŘÐ
ÏƄǉŴĻ ȓƧȓƥǆȲ ŕĉğøŚ
ñǆƢŚȳ ƶŊõ ĄǦôȐŘŚ űƴ
Ąȓÿȣ ŊŊƶþ ƌŊ ƶŕƥñŊƥ
ĄǦôȐŘŚƆǇĉȳ
Ɔƴ Ąȓÿȣ ŶűƤā ƆƥŴŚ
ƎŊė ƉǆĬűĜŚ ĉƙǌ ƄǡėĆŚ
ǆǡŊėȳ Ɔŗ ȣõǆűŚ Ŵǆƴ
Ąȓÿȣ ƌŊ Ȟôć ĉƶęǦÿ
ŊƧýǎƢȑƃŘŚƆǄŴŊƯǌǤ
ĬĖňȳƄŊȞĔŶğŶġȑżŶŊŊƶþ
ƎŚŶŅŊ Ǝƃ÷ ƎŶğȲ Ɔŗ ƄǡėĆ
ƖƄ ŅƱŶ ĶŶĶŘŚ ŴǆƱŶ ïǡėŚ

ƱǆŚÿŚĄŚĉŶňėƆǂȳŊƲÿŚ
ƭŅǆŗ ĄǎǄŘŚÍƧŶ ŶŊõȓűŚ
Ɔƴ Ąȓÿȣ ƎŊĖ îŅŶ ƆƢŘƤ
ƶƝű ǡĉǤćŚ ƄǆǡŅė÷Ŷȳ ǦŶ
ƎğŊ āǛ Śĩǆǻ ĉñ÷ƥ Ɔǂȳ
Ŵǆƴ Ąȓÿȣ ĬŶǋ Ąğęþ
ĄƢƭƧƬ ƶűŅĕ ƌŊ Ƅȡ ĜňŚ
ƶƢȓƂ į÷Ś ƆǇĉȳ ƶŕȞ÷ôǂ
ĜňŚ ǎć ŶŊõȓűŚ Ɔƴ
Ąȓÿȣ űŶāāǏĉ ƆŴŕƴėĔņ
ƉǆŕĔǎƇĉ
Ɖĉāĝĉ
ƄƧƭƧƯƨȳ ƭŅǆŚŶ ȎôƧŗŶ
ĜňŚ ƭôĉŴ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ
ƄǤǹĆŘŘ ŊƴƯŊƄ ƎƴĔņŶ
þƷćƎġƄõŶŕėƆǇĉȳƆƳŘŚ
ǎć űƴ Ąȓÿȣ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ
ĤǫĩǭƭôĉŴƉǆŕĔȞƉĉŚƄŖ
ƏǆŴȳŅƳǎćŊõȓűŘŊÿǆ÷
ƱĄġƉĔŚ Ąȓÿȣ ƎŚƉƧŶ
ŅĻƭȳ
Ŋ Śƌù Ì:DUQHU %URVÍ
ŴŊ Ƞùĉ ŶĉľǄę ƌŊ ǉėĞƄ
ŊĉǦƴƆȣļǎƢűűȳƆŶŕƜűǦŶ
ŴŊ Ƞùĉ ŶĉľǄė ƶŕǙĄĔ
ġėā ƯƧŚ ƎƖƧŶ ƄǆƉƄôŶȳ
ƆŗȎǡĉǎćƄŊġƎĖȫŚ Ŵǆ
Ƞùĉȓýȣ ĉƟŲŕűǡĔȳƄŊ
ÿǉ ĉęƃŚ ŴǆŘ Ƞùĉ ùƯö
ƭĜęŕ ĩā ƢŕïǉėŚ ƶğŕȣƨ
ƧǦƆ űǆĕȳ ƆƳ ǎć ƆŘ
Ąȓÿȣ ŚǦǉĜõ ƄǆűŅĔŶȳ ŅƳ
ǎćȩƧúƑùǇƎùŕĆùǇŶ
Ǐ÷ęŊĉƛȡùȣļǎŴǆȠùĉ
ĉġėāƉĉƶĉôĜõǡŅĔȳǎÿę
ǦŶ ĉġ ƌùƇŚ Ƞùĉ Ĝėāŗ
ƉĉƶŕĜćĉƪǆŶǡęȳ

ƄŊ Ŵǆ ąƳį ƭôĉÍƧŶ ƭŇ
ġŶŊėŚ ƶǡǉȞŚ Ɔƴ ĄȓÿȣȲ
Ŋġĉ Ɔƴ Ąȓÿȣ ƭŅǆŗ
ňŶǎŘŚ ĩĄŶ ƉǶĉļ ŕėƆǁŶ
ƆǁŶȳ ŊƱǆƌ ƆƳÍƧŶ Ŋ
Ǝ÷Ğƌù ƶȑƢŖ ǢǛô ąƳį
Ì5&$ 5HG 6HDOÍ ŶȞôć ƆƥŶ
Ì7KHDOFKHPLVWÍĞŶȤŶǆŊƶŊù
ġǄĄ ŊƄƧïïǎŶ ĄėāŶ
ĞŶȤŶǆ ƥùŕę ǹǆŊ ŊĉƟŶ
ĉǎ÷ƥśĉ ƄȑȞȟȳ ĉŚāŊňę
ȩƧúƑùǇǎćƄŊƶŕȞ÷ôǁ
ïǡėŚĉęƃŚƉľęņƋƃúĉȳ
ǉėĞ Ąȓÿȣ ȩƧú ƑùǇ
ƥ÷ÍƓ ƌŊ ĉíėŚ ġǎėŉŘŚ
ƶŕƢùǉ ƆŶŕűŅĔȲ Ŷĝ ǦŶ
ƱǆƉĉ ġǎėŉŖ ŊƲā ƄŊ
ŚĉñęŗƎűǻȣǎ÷ǆƄǆűŅĚŶȳ
ŴŖ āùĆ ƶűŅĔ Ŷƭôĉ ĉƴę
ǻėǆ Ɔǂȳ ġǎėŉŖ ŅƳ ÿğņ
ĉþę ŕǡĔą ƎğŊ ŴŊ ƆŶǌ
ƄƆĉĚ āąćŚ Ɖĉ ƶƯĲŊ
ǡŅęƨȳ Ŷĝ ǦŶ űƳŘŚ Ĝǣĕ
ƶÿĜŋ Ǝȣȓĉ ƉƄôȳ ŴŊ
ƶŕȞ÷ôǂƭǎŘŚŶïǡėŚŶǎāĖ
ĉŊȓýȲ ƶŕȞ÷ôǂ ȓƧȓƥǄŚ
ƄŊĄƶǡŊƶƛĕŊĉĉƶǤŊƉƄ
Ƅƌù ǎęĜŘŖ ƎǡŊĚĉ Ǝƃõȳ
ƶŅƶý ȎôƧŗ ĄȓÿȣŖ Ƅƌù
ǢƯƷ ñǆƢŖ ĉƟŷĉ ǆŶǡęȳ
Ŋȣ÷ǆÌ7KH$OFKHPLVWÍƄŊśĉ
ƶŅȓĂĉ ŋŘŘŚ Ɖĉ ĉƉŴ
ƉĉƶŕǶĬĄúĉ ǆǦôȓȳ Ɔŗ
ŶŊƲāƉňŇŘŚƭôĉŴƶŚŶƎȣ
ĄȓÿȣŖƉƄŊŊƲÿŚñƶŊŘŚ
ƭôĉŴŕȞŘƤƎǡŊĚƉĉƶƛƄô
ęǊƆǆƖƧŶȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.53

ኤርትራ፡ ብዩሲኣይ ኣብ ዝወሃብ ደረጃ ሃገራውያን
ጋንታታት፡ ካብ ኣፍሪቃ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com
ሄኖክ ስምኦን

ወርሓዊ ብዓለማዊ ማሕበር ቅድድም
ብሽክለታ - ማለት ዩሲኣይ ኣብ ዝወሃብ ደረጃ
ሃገራውያን ጋንታታት፡ ኤርትራ ብደረጃ
ዓለም መበል 30 ካብ ኣፍሪቃ ድማ ካልኣይ
ተርታ ሒዛ።
ዩሲኣይ ወርሓዊ ኣብ ውጽኢት

ተቐዳደምቲ ተመርኲሱ ብመሰረት ዝዝርግሖ
ደረጃ ሃገራውያን ጋንታታትን ተቐዳደምትን፡
ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ንሃገራውያን ጋንታታት
ሆላንድን ፈረንሳን ኣኸቲላ ብ6695 ነጥቢ
መሪሕነት ሒዛ ትርከብ። ኤርትራ ድማ
1061 ነጥቢ ብምውህላል እያ ኣብ መበል

ሻምፕዮን ቅድድም
ብሽክለታ ዞባ
ጋሽ-ባርካ ተዛዚሙ
ካብ 7 ክሳብ 28 ጥቅምቲ፡ ንኣርባዕተ
ሰናብቲ ኣብ መንጎ ንኡሳን ዞባታት
ባረንቱ፡ ተሰነይን ኣቑርደትን ክካየድ ዝቐነየ
ውድድር ቀዳማይን ካልኣይን ዲቪዥናት
- ደቂ-ተባዕትዮ ከምኡ’ውን ደቂ-ኣንስትዮ
ዘጠቓለለ ዞባዊ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ
ተዛዚሙ።
14 ተቐዳደምቲ ካልኣይ ድቪዥዮን 125
ኪሎ-ሜትር ዝሽፍን ርሕቀት ንምስልሳል ኣብ
ዘካየድዎ ውድድር፡ ብገምጋም 29 ኪሎሜተር ኣብ ሰዓት ብምርጋጽ ርሱን ስፖርታዊ
ህልኽ ኣንጸባሪቖም። ኣብ መወዳእታ፡ መሰረት
የዕብዮ ካብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ 15 ነጥቢ
ብምውህላል ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ፡
መርሃዊ ተኽለሚካኤል ካብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ
ብ14 ነጥቢ፡ ሳሚኤል ኣማኒኤል ካብ ባረንቱ
ድማ ብ13 ነጥቢ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ
ብምሓዝ ውድድሮም ዛዚሞም።

ሸውዓተ ተቐዳደምቲ ጥራይ ዝተሳተፍዎ
ናይ ቀዳማይ ዲቪዥዮን ደቂ-ተባዕትዮ
ቅድድም ድማ፡ 180 ኪሎ-ሜትር ዝሽፍን
ርሕቀት ክስርዓሎም እንከሎ፡ ተቐዳደምቲ
ኣብ ሰዓት 35 ኪሎ-ሜትር እናተሓምበቡ
እዮም ውድድሮም ኣካዪዶም። ኣብ
ኣርባዕቲኡ ሰናብቲ ብዘዋህለልዎ ነጥቢ ድማ፡
ዓይኖም ኣማረ ናይ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ብ14
ነጥቢ ቀዳማይ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ፡
ምስግና ካሕሳይ ካብ ባረንቱ 13 ነጥቢ፡ ኣሮን
ክፍለማርያም ካብ ተሰነይ ድማ ብ9 ነጥቢ

ሳልሳይ ብምዃን ተዓዊቶም።
60 ኪሎ ሜተር ኣብ ዝሸፈነ ውድድር ደቂኣንስትዮ ድማ፡ ካብ ሰለስቲኡ ንኡሳን ዞባታት
8 ተቐዳደምቲ ክሳተፋ እንከለዋ፡ ኣብ ሰዓት
26 ኪሎ-ሜትር ብምርጋጽ ወደብ ብርሃነ ካብ
ባረንቱ ብ21 ነጥቢ፡ ቅሳነት ገብረሃንስ ካብ
ተሰነይ ብ10 ነጥቢ፡ ዮሃና ዛይድ ካብ ተሰነይ
ብ8 ነጥቢ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ
ብምሓዝ ውድድረን ዛዚመን።
ድሕሪቲ ውድድር ፕረዚደንት ፈድረሽን
ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ጋሽ-ባርካ ወይዘሮ

ኪዳን ሃብተ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ዝበዝሓ
ንኡሳን ዞባታት ብሰንኪ ሕጽረት ተቐዳደምትን
ካልእ ተክኒካዊ ጸገማትን ብዘይ ምስታፈን
ቁጽሪ ተሳተፍቲ ኣዝዩ ውሑድ ከምዝነበረ
ጠቒሳ፡ ኣብ ቀጻሊ ንምምሕያሹ ብዝለዓለ
ኣወዳድባ ክስርሓሉ ምዃኑ ሓቢራ።፡ ንኡሳን
ዞባታት ውሽጣዊ ዓቕሚ መንእሰያት
ስፖርተኛታት ንምድንፋዕ ብዕቱብነት
ክሰርሓ ድማ ኣተሓሳሲባ። ኣብ መወዳእታ
ዕዉታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ
ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም።

ደሊ ዓሊ ውዕሉ ኣናዊሑ
እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ደል ዓሊ፡ ናይ
ሽድሽተ ዓመት ኩንትራት ምስ ቶተንሃም
ከቲሙ። ዓሊ ኣቐዲሙ ምስ ቶተንሃም
ክሳብ 2022 ዘጽንሖ ውዕል ነይርዎ እዩ።
በዚ ሓድሽ ውዕል ድማ ክሳብ 2024
ኣብታ ለንደናዊት ክለብ ክጸንሕ እዩ።

ማንቸስተር ዩናይትድ ዝመጽእ ክረምቲ
ንኣለክሲስ ሳንቸዝ ናብ ፒኤስጂ ክትሸጦ
ከምትኽእል ተሓቢሩ። ዓርሞሽሽ ፈረንሳዊት
ክለብ ፒኤስጂ ንብሉጻት ተጻወትታ ነይማር
ወይ ምባፐ ዝመጽእ ወቕቲ ክትከስሮም
ከምእትኽእል ይእመት እዩ። ስለ’ዚ ድማ
እያ ከም መተካእታ ሓዲኦም ንሳንቸዝ ዓይና
ኣዕሪፋትሉ ዘላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ
ልዕሊ’ዚ ቺለኣዊ ተጻዋታይ ብዙሕ እምነት
ኣሕዲራ እኳ ካብ ኣርሰናል እንተኣሰጋገረቶ
ኣድማዕነቱ ከም ትጽቢታ ስለዘይኮነላን፡ ንገዚፍ
መጠን መሃያኡ ክትከፍል ስለዝጸገማን እያ
ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን ብናጻ መስርሕ ወይ
ብውሑድ ክፍሊት ናብ ፒኤስጂ ክትሰዶ
ዝበሃል።
ዘ ሳን
፠፠፠፠፠፠፠
ድሕሪ ምስጓግ ኣሰልጣኒ ጁለን ሎፕትጊ፡
ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ዓላሚ ሳንትያጎ ሶላሪ
እትርከብ ርያል ማድሪድ፡ ንኣሰልጣኒ
ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅዩም ሮቤርቶ ማርቲነዝ

ኣብዚ ዝተጠቕሰ ጻንሖቱ ክንደይ መሃያ
ከምዝቕበል እኳ ብዕሊ እንተዘይተሓበረ፣
ዝወሃቦ መቑሽሽ ከይደመርካ ሰሙናዊ
ጎደሎ 100 ሽሕ ፓውንድ ከምዘይከውን
ግን ይእመት። ዓሊ ኣቐዲሙ ንሰሙን 50
ሽሕ ፓውንድ እዩ ዝኽፈል ነይሩ።

እዚ ኣብ ቀዳሞት ክልተ ምስ ቶተንሃም
ዝተጻወተለን ወቕትታት ዝበለጸ መንእሰይ
ተጻዋታይ ፕሪመርሊግ ዝተሰምየ ኣከፋፋሊ፡
ኣብ 2015 እዩ ካብ ኤምከይ ዶንስ
ዝተባህለት ክለብ ናብ ቶተንሃም ተሰጋጊሩ።
ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተሰለፎም 153 ግጥማት
ድማ፡ 43 ሸቶታት ንቶተንሃም ኣበርኪቱላ
እዩ። ካልኦት ብዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ
ተጠመትቲ ዝኾኑ ተጻወትቲ ክርስትያን
ኤሪክሰንን፡ ቶቢ ኣልድርዊልድን እውን
ኣሰር ዓሊ ንክስዕቡ ቶተንሃም ትቕስቅሶም
ከምዘላ ይግለጽ። ብዘይካ’ዚ ኣሰልጣኒ እታ
ክለብ ማውሪችዮ ፖቸቲኖ፡ ኣብ ብዙሕ
ኣሰራርሓን ፖሊሲ ምስግጋር ተጻወቲ
ቶተንሃምን ለውጢ ክመጽእ ይኽእል እዩ
ኢሉ ብምሕሳብ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ውዕሉ
ከም ዘናውሐ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ
ግን እታ ጋንታ ንሓድሽ ስታድዩማ ኣብቲ
ዝተመደበሉ ግዜ ክትዛዝሞ ብዘይምኽኣላ፡

ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመጸ ዋሕዲ ደገፍቲ
ኣብ ሜዳ ዌምብሊ ኣሻቒልዎ ከምዘሎ
ይሕበር።
ቶተንሃም ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ሜዳ
እዚ ብኣስታት 80 ሽሕ ደገፍታ ተደጊፋ
ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ከም ዝተጻወተት
ዝዝከር ኮይኑ፡ እዚ ቁጽሪ እዚ ብሰኑይ ኣብ
ዝተኻየደ ጸወታ ናብ 56 ሽሕ ወሪዱ ነይሩ።
ኣብ ጉዳይ ምስግጋር ተጻወቲ’ውን ፖቸቲኖ
ዕጉብ ከም ዘይኮነ ምስቲ ኣሰልጣኒ ቅርበት
ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ንኣብነት ንሱ
ናብ ቶንተሃም ኣብ 2014 ካብ ዝመጽእ፡
እታ ጋንታ 29 ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ
እያ ኣብ መግዝኢ ተጻወትቲ ኣጥፊኣ።
ብመንጽሩ፡ ካብ 2014 ክሳብ እዚ እዋን’ዚ
ማንቸስተር ሲቲ 518 ሚልዮን ፓውንድ፡
ዩናይትድ 466፡ ኣርሰናል 225፡ ቸልሲ 200፡
ሊቨርፑል ከኣ 183 ሚልዮን ፓውንድ
ወጻኢ ገይረን።

ተወሳኺ
ክትቆጽር ከምእትኽእል ይግለጽ ኣሎ። ናይ
ቅድም ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንተ
ንመዝነት ምስልጣን እዛ ክለብ ክትክእ
ብሰፊሑ ክንገረሉ እኳ እንተቐነየ፣ ገለ-ገለ
ውልቀ ተጻወትቲ እታ ክለብ፡ ምምጻእ
ኮንተ ስለዝይደገፉ እቲ ተኽእሎ ዘይክዕወት
ከምዝኽእል ይግመት።
ደይሊ መይል
፠፠፠፠፠፠፠፠
መንእሰይ ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ረይስ ኔልሰን፡
ብቀዋምነት ናብ ክለብ ሆፈንሃይም ክሰጋገር
እዩ ዝብል ጽንጽንታ፡ ኣሉታዊ ምላሽ ሂቡሉ።
እዚ ወዲ 18 እንግሊዛዊ ብቐዋምነት ናይ
ምስላፍ ዕድል ንምርካብ ኣብ ናይ ክረምቲ
መስኮት ምስግጋር ብልቓሕ ናብ ሆፈንሃይም
ዝተስጋገረ ኮይኑ፣ ብሉጽ ብቕዓት ከንጸባርቕ
ምኽኣሉን ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ጸወታት

ቡንደስ ሊጋ ኣርባዕተ ሸቶታት ብምምዝጋቡን
እያ እታ ጀርመናዊት ክለብ ብቐዋምነት
ኣባላ ክትገብሮ መዲባ ዘላ።
ዘ ኢንዲፐንደንት
፠፠፠፠፠፠፠፠፠
ቱርካዊት ክለብ ቤሽኪታስ፡ ንክልተ ዓመት
ብልቓሕ ክጻወተላ ካብ ሊቨርፑል ዘሰጋገረቶ
ሓላዊ ልዳት ሎሪስ ካርዩስ፡ ውዕል ሰሪዛ
ብካልእ ኣጥቃዓይ ዲቮክ ኦሪጊ ክትትክኦ
ነታ እንግሊዛዊት ክለብ ሕቶ ኣቕሪባትላ።
ተቐባልነት ግን ስኢና። ኣብ ናይ ዝሓለፈ
ወቕቲ መዛዘሚ ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ
ክልተ ዓበይቲ ጌጋታት ብምፍጻም ርያል
ማድሪድ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዚኣ
ተዓዋቲት ንኽትከውን ኣሉታዊ ተራ ዝነበሮ
ካርዩስ፣ ምስ ቤሽኪታስ እውን ሕማቕ
ብቕዓት የንጸባርቕ ከምዘሎ ይግለጽ።

ፍርቂ ደሞዝ እዚ ጀርመናዊ ሓላዊ ልዳት
ብቤሽኪታስ እዩ ዝኽፈል።
ደይሊ መይል
፠፠፠፠፠፠፠፠
ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊት ክለብ
ቸልሲ ማርኮ ላኒ፡ ኣንጻር ማንቸስተር
ዩናይትድ ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ብዝፈጠሮ
ዕግርግር፡ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ
ሽድሽተ ሽሕ ፓውንድ መቕጻዕቲ በይኑሉ።
ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ኣብ ዝነበረን
ናይ ፕሪመር ሊግ ግጥም፡ ሮዝ ባርክሊ ኣብ
ውዱእ ግዜ ብዘመዝገባ ሸቶ ቸልሲ ነጥቢ
ምምቓላ ኣይርሳዕን። ኣብቲ እዋን ላኒ ኣብ
መስመር ኣንጻር ጋንታ ሓጎሱ ብዘይገደብ
ብምግላጹ፡ ብፍላይ ምስ ኣሰልጣኒ ጆዜ ሞሪኖ
ዕግርግር ምፍጣሩ ይግለጽ። እቲ ማሕበር ላኒ
“ዘይእሩም” ክብል ንዝገለጾ ተግባር ከም

30 ተርታ ክትስራዕ ክኢላ ዘላ። 1467
ነጥቢ ዘዋህለለት ደቡብ ኣፍሪቃ መበል 25
ተርታ ክትስራዕ እንከላ፡ ርዋንዳ ብ480 ነጥቢ
መበል 38 ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ ናይ
ትሕቲ 23 ዓመት ተቐዳደምቲ ብደረጃ
ዓለም 2786 ነጥቢ ብምውህላል መራሒት
ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኮሎምቢያ እያ። ንዓኣ
ተኸቲለን ሆላንድን፡ ቤልጁምን ኣብ ካልኣይን
ሳልሳይን ተርታ ክስርዓ እንከለዋ፡ ኣብዚ ክሊ
ዕድመ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓሸ ውጽኢት
ዘመዝገበት ኤርትራ ብ333 ነጥቢ መበል 19
ተርታ ተሰሪዓ ኣላ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23
ዓመት ናይ ውልቂ ደረጃ ተቐዳደምቲ ምስ
ባይክ ኤይድ ብምዃን ኣብ ኢራን ብሉጽ
ውጽኢት ዘመዝገበ ሜሮን ኣብርሃም ብ120
ነጥቢ መበል 69 ተርታ ተሰሪዑ።

ፊፋ፡ ኣብ 2022
ቁጽሪ ኣብ ዋንጫ
ዓለም ዝሳተፋ ሃገራት
ንምውሳኽ. . .
ፕረዚደንት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ኩዕሶ እግሪ
ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ፡ ንኣመሓደርቲ ኣካላት
ቤት-ጽሕፈቱ፡ ኣብ 2022 ቁጽሪ ኣብ ውድድር
ዋንጫ ዓለም ናይ ዝሳተፋ ሃገራውያን
ጋንታታት ናይ ምውሳኽ ተኽእሎታት የናዲ
ምህላዉን፡ ብዘይካ ነቲ ውድድር ከተአንግድ
ዝተሓርየት ሃገረ ቀጠር፣ ካልኦት ናይቲ ዞባ
ሃገራት ናይ ምእንጋድ ሓላፍነት ንምሃብ
መዲቡ ምህላዉን ትማሊ ገሊጹ።
ፊፋ ኣብ’ዚ ዓመት ነቲ ኣብ 2026
ዝካየድ ውድድር ዋንጫ ዓለም 48 ሃገራት
ክሳተፋኦን፣ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡
ካናዳን ሜክሲኮን ድማ ንከአንግዳኦ ምውሳኑ
ይዝከር። ኢንፋንቲኖ ነዚ ዝኣመተ ኣብ
ዓመታዊ ኣኼባ ኮንፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያ
እዩ። “ምስ ናይ ቀጠርን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡን
መሻርኽትና ንዘራረብ ኣለና” ክብል ዝገለጸ
ኢንፋንቲኖ፡ ምትሕብባር ሃገራት ወሽመጥ
ፋርስ ግን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።

ዝተኣመነሉ ሓቢሩ ኣሎ። ላኒ ኣብ እዋኑ
ንሞሪኖ ይቕረታ ምሕታቱ ይዝከር።
ቢቢሲ
፠፠፠፠፠፠፠፠
ባርሴሎና፡ ንናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ኦስማን
ደምበለ፡ ኣብ ናይ ወርሒ ጥሪ ምስግጋር
ተጻወትቲ ክገዝኣኦ ባህጊ ዘለወን ክለባት
ጠለበን ክትሰምዕ ትዳሎ ምህላዋ ተገሊጹ።
እዚ ዜና ንሰለስተ ክለባት ፕሪመር ሊግ፡
ቸልሲ፡ ኣርሰናልን ሊቨርፑልን ኣብ ውድድር
ክሸምም ከምዝኽእል ትጽቢት ኣሎ። ዝሓለፈ
ሰሙን ኣንጻር ኢንተር ሚላን ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ቻምፕዮንስ ሊግ፡ ደምበለ ኣብ
ሳትድዩም ኑ ካምፕ 25 ደቒቕ ካብ ክበጽሖ
ዝግብኦ ግዜ ምድንጓዩን ኣብ መንበር
ተቐየርቲ ክቕመጥ ምግዳዱን፡ ኣጋውሎኡ
ኣብ ሰንፈላል ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ። ባርሴሎና
ነዚ ወዲ 21 ዓመት ፈረንሳዊ፡ ብመጠን
እቲ ዝገዝኣቶ ዋጋ - ማለት 96 ሚልዮን
ፓውንድ እያ ክትሸጦ መዲባ ዘላ።
ደይሊ መይል

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 28 ዓመት ቁ.53

ነት ኣማኑኤል
ቤተልሄም ታደሰ - እም
ሊድያ ስልጣን

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኣስያ መሓመድ ኢማምን
ተኸሳሲ ኣቶ መሓመድ ዓሊ ጃብርን ዘሎ ናይ ገዛ ምልቃቕ
ክሲ፡ ተኸሳሲ ክርከብ ስለዘይተኻእለ፣ ብኣካል ወይ ብወኪሉ፡
ን19/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። ምስዘይቀርብ ግን ኣብ
ዘየለወሉ ጉዳይ ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ወ/ሮ ልኡላ ስብሃቱ ሃብተ፡ በዓል-ቤተይ ገብረሂወት
ደመወዝ ኣማኑኤል ስለዝሞተ፡ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/11/18
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ተሰነይ ዞባ ሰውራ

ወ/ሮ ዘይነብ ሓምድ ሃሩን፡ በዓል-ቤተይ ሃሩን ዑስማን ሃሩን
ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
1 ወዱ ድማ ወራሲ ምዃኑ ይረጋገጸሉ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን22/11/18 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ዮሴፍ ፍስሃ ተኽለየሱስ፡ ብዕለት 10/2/2011
መኪና ዓይነታ ቶዮታ ካምሪ ቁ/ሰሌዳ ER-1-08602
ቁጽሪ ቻሲ SV 21-3320718 ዝኾነት፡ ብሕሳብ 41,000
ናቕፋ ተጸዋዒ ኣቶ ተኽለ ወልደስላሰ ሸይጡለይ ስም
ከየመሓላለፈለይ ብኣድራሽኡ ስለዝሰኣንክዎ፡ ተጸዋዒ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ወይ ውን መሰል ኣሎኒ
ዝብል ይጸውዓለይ ስለዝበሉ፡ ን26/11/18 ኣብ ቤ/ፍ
ቅረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ቤ/ፍ ተጸዋዒ ኣብ ዘየለወሉ
ውሳነ ክህብ ይኽእል እዩ።

ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ኩሉ መዳያዊ ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ንምፍላጥ ናብ ሃገራዊ
ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴሌፎን ደውሉ።
ሰዓታት ስራሕ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ
ንግሆ ካብ 8፡00 - 12፡00 ቅ/ቀትሪ
ምሸት ድማ ካብ 2፡00 - 6፡00 ድ/ቀትሪ
ብቁ.ስልኪ 110179 ደውሉ።
ቁ.ሳ.ፖስጣ 5537፡ E-mail፦bidhonational@gmail.com
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Specific Procurement Notice
SPN No 06.2/004/ST/2018
The State of Eritrea, Ministry of Agriculture
National
Agricultural

ሓራጅ
ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ሶልያና ቴድሮስ ኣሰፋውን ብፍ/በ/ዕዳ ወረ/ነፍ ኣሰፋው ሓጎስን ዝነበረ
ናይ ውርሻ ክርክር፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ገዛውቲ ላ/ቤ/ፍ ብሓራጅ ተሸይጡ ንወረስቲ ክምቀል
ስለዝኣዘዘ፡ ግምት መስርሒ ዋጋ (መበገሲ ዋጋ ናይ ሓራጅ) ናይ፦
1. ኣብ ከተማ ኣስመራ ምምሕዳር ዕዳጋ ሓሙስ ጎደና 179-611-4 ቁ/ገዛ 18 ጎኒ ሓዝሓዝ ዝርከብ
በዓል ሓደ ደርቢ (G+1) ምስ ሰርቪሱ ህንጻ 344,337.75 ናቕፋ (ሰለስተ ሚእትን ኣርብዓን ኣርባዕተን
ሽሕን ሰለስተ ሚእትን ሰላሳን ሸውዓተን ናቕፋ 75%) ምዃኑ ንሕብር።
እቲ ገዛ ኣብ 269 ት/ሜ ዝተደኮነ በዓል ሓደ ደርቢ (G+1) ምስ ሰርቪሱ ኮይኑ፡ ዓሰርተ ሓሙሽተ
ቀንዲ ክፍልታትን ሓሙሽተ ተሓጋጋዚ ክፍልን ዝሓዘ እዩ።
2. ኣብ ከተማ ኣስመራ ምምሕዳር ዕዳጋ ሓሙስ ጎደና ካቤን-111 ቁ/ገዛ 29 ድሕሪ ባር ሓዝሓዝ
ዝርከብ ሰርቪስ ህንጻ 192,360.83 (ሓደ ሚእትን ቴስዓን ክልተን ሽሕን ሰለስተ ሚእትን ሱሳን ናቕፋ
83%) ምዃኑ ንሕብር።
እቲ ገዛ ኣብ 403.39 ት/ሜ ዝተደኮነ ሰርቪስ ኮይኑ፡ ዓሰርተ ክልተ ቀንዲ ክፍልታትን ሓሙሽተ
ተሓጋጋዚ ክፍልን ዝሓዘ እዩ።
3. ኣብ ከተማ ኣስመራ ምምሕዳር ማእከል ከተማ ጎደና ዓዲ ዃላ ቁ/ገዛ 32 ጎኒ ሆቴል ቀሺ
ግርማይ ዝርከብ ህንጻ 67,527.27 ናቕፋ (ሱሳን ሸውዓትን ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዕስራን
ሸውዓትን ናቕፋ 27%) ምዃኑ ንሕብር።
እቲ ገዛ ኣብ 107.25 ት/ሜ ዝተደኮነ ኮይኑ፡ ሰለስተ ቀንዲ ክፍልታትን ሓንቲ ተሓጋጋዚ ክፍልን
ዝሓዘ እዩ።
4. ኣብ ከተማ ኣስመራ ምምሕዳር ከባቢ ቀሓውታ ጎደና ጸሎት 719 (ቪያ ጀርመን) ዝርከብ ገዛ፡
245,196.19 ናቕፋ (ክልተ ሚእትን ኣርብዓን ሓሙሽተን ሽሕን ሓደ ሚእትን ቴስዓን ሽዱሽተን
ናቕፋ 19%) ምዃኑ ንሕብር።
እቲ ገዛ ኣብ 500 ት/ሜ ዝተደኮነ ሰርቪስ ኮይኑ፡ ኣርባዕተ ቀንዲ ክፍልታትን ክልተ ተሓጋጋዚ
ክፍልን ዝሓዘ እዩ።
ኣብቲ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት
ኣብ ላ/ቤ/ፍ ቁ/62 ኣብ ዝተዳለወ ሳጹን ጨረታ ተወዳዳሪ ክበጽሖ ዝደሊ መጠን ገንዘብ ብቁጽርን
ብፊደልን ብንጹር ጽሒፉ ብዕሹግ ሰታሪት የእቱ። ኣብ ዕለት ሓራጅ ድማ ¼ ናይቲ ዝተዋህበ ግምት
ገንዘብ ብስም ፈጻም ፍርዲ C.P.O ኣስሪሑ ወይ ድማ ናብ ባንክ ተጠራቓሚ ሕሳብ ሒዙ፡ ባዕሉ ወይ
ብመንገዲ ወኪሉ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 30/11/2018
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00 – 4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላ/ቤ/ፍ ቁ/27
ተወሳኺ ሓበሬታ ክወስድ ዝደሊ ኣብ ላ/ቤ/ፍ ዋ/ፈ/ፍርዲ ቁ/65 ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት መጺኡ
ክውከስ ይኽእል። ዝቃወም እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መአገዲ የቕርብ። መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ
ሓራጅ ኣየቋርጽን እዩ።
ቤ/ጽ ዋ/ፈ/ፍርዲ

Project

(NAP)

Agricultural Sector
IFAD Grant No. 8107 ER
ICB No. 06.2/004/FP/ICB/NAP/IFAD/GRANT/DSF-8107-ER/AED/ST/2018
The state of Eritrea (SOE), Ministry of Agriculture (MOA) has received a grant
from the International Fund for Agricultural Development, (IFAD) toward the
cost of the National Agricultural Project,(NAP) and it intends to apply part of
the proceeds toward payments under the contract for Supply of Agrochemical
Inputs (Pesticides),Lot .1 Supply of Chemical Fertilizer (DAP) and Lot.2
Supply of Chemical fertilizer (UREA) and Lot.1 Supply of Sprayers and
Lot.2 Supply of Protective Materials.
Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding ICB
as specified in the IFAD’s Procurement guidelines. Bidders shall submit a bid
security 2% of the total amount of bid price.
Eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding
document from the Procurement and supplies Management Unit of the MOA at
the address below during office hours Monday through Friday 07:00-12:00 and
14:00-18:00 Asmara local time.
Bid shall be Valid for a Period of 120 days
after Bid opening, and delivered to Procurement
and Supplies Management Unit Office on or before
_December 6 ,2018 local hours 14:30 PM and will be
Opened On the same date at 15:00 PM Local hours in
the presence of the Bidders or Bidders’ Representatives
who wish to attend.
Procurement and supplies Management Unit (PSMU)
Ministry of Agriculture
P.O.BOX 1048, Tel: 00291-1-189266/00291-1-180699
Fax: 00291-1-181415
E-mail:sinadostesfay@gmail.com
Asmara, Eritrea
The Ministry of Agriculture reserves the right to accept or reject this bid fully
or in part if it finds any option better than this IFB without needing to justify
the grounds for it doing so and compensation which the bidder may incurred in
preparing its bid.
Ministry Of Agriculture
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ዖማን ምስ እስራኤል ዝግበር
ዝምድና ተተባብዕ
ታደሰ ተኽለ

ተልእኾ መንኮርኰር
‘ኬፕለር’ ኣብቂዑ

ኣብ ጠፈር፡ ህላወ ካልኦት ዓለማት
ክፍትሽ ናብ ህዋ ተላኢኹ ዝጸንሐ
‘ኬፕለር’ ዝተባህለ ዳህሳሲ መንኮርኰር፡
ድሕሪ ናይ ኣስታት ዓሰርተ ዓመት
ኣገልግሎት፡ ነዳዲ ወዲኡ ስርሑ ከም
ዘብቅዐ ተሓቢሩ።
ናይ ርሑቕ መነጽር ተሌስኮፕ ገይሩ
ንሰማያት እናዳህሰሰ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ
ፕላኔታት (ዓለማት) ከም ዝረኸበ ዝፍለጥ
ኬፕለር፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ 156
ሚልዮን ኪሎ-ሜተር ርሒቑ የንሳፍፍ
ከምዘሎ ይፍለጥ።
ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ስርሑ ከም
ዘቋርጽ ተሓሲቡ ዝተላእከ ኬፕለር፡ ካብቲ
ዝወጽኣሉ መደባት ብዕጽፊ ዕድመ ጸኒሑ
ኣስታት 10 ዓመት ኣቝጺሩ ከምዘሎ
ጸብጻባት የረድኡ።
ኣብ ናሳ - ኣገልግሎት ጠፈር ኣመሪካ
ዝርከቡ መሃንድሳት ብዝፍንዉሉ ትእዛዝ፡
ስርሑ ዓጽዩ ኣንፈቱ ናብ ዘይፍለጥ ሰማይ
ከም ዝጐዓዝ ተፈሊጡ ኣሎ።
ምስ’ቲ መንኮርኰር ዝነበረ ርክብ
ክቋረጽ እንከሎ፡ ሓዘን ከም ዝስመዖም

ዝገልጹ መሃንድሳት ናሳ፡ ካልእ መተካእታ
ተሌስኮፕ ዝጸዓነ መንኮርኰር ክልእኩ
ይዳለዉ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም።
ኣስታት 700 ሚልዮን ወጻኢ
ዝተገብረሉ ተልእኾ ኬፕለር፡ ክንየው
ስርዓተ ጸሓይና ካብ ዝርከብ ሃዋህው
መብዛሕትኦም ብጋዝ ዝተደኰኑ ኣስታት
2600 ፕላኔታት ክረክብ ከም ዝኽኣለ
ምንጭታት ይሕብሩ።
በዚ ድማ ክሳብ ሕጂ ህላወኦም
ዝተፈልጡ ቁጽሪ ፕላኔታት ናብ 3,800
ክብ ክብል ክኢሉ ኣሎ። ብዘይካ እቶም ናይ
ጋዝ ፕላኔታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ከም
ምድርና ብከውሕን ሓመድን ዝተደኰኑህይወት ንምዕቃብ ብዝሰማማዕ ክሊማ
ኣይውዑይ ኣይዝሑል ደረጃ ሙቐት
ዘለዎም ሓያሎ ዓለማት እውን ብኬፕለር
ከም እተራእዩ ምንጭታት የረድኡ።
ናይ ሊቃውንቲ ቀዳማይ ዕላማ
ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ዘለዎ ፕላኔት
ንምርካብ ክኸውን እንከሎ፡ ማይ ኣብ
ዘለዎ ዓለም ከኣ ህይወታዊ ፍጡር ክስስን
ከም ዝኽእል ይግምቱ።

ውጽኢት ምርጫ ዚምባብወ. . .?
ኣብ ዚምባብወ ዝርከብ ‘ምንቅስቓስ
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ’ (ኤምዲሲ)
ዝተባህለ ተቓዋሚ ሰልፊ፡ ንነልሰን
ቻሚሳ ከም ፕረዚደንት ገይሩ ከም
ዘመረቐ ምንጭታት ሓቢሮም።
እቲ ወዲ 40 ዓመት ነልሰን ቻሚሳ
ቅድሚ ክልተ ወርሒ ተኻዪዱ
ኣብ ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ፡
ብኢመርሰን ማናንጋዋ ተሳዒሩ
ምንባሩ ይዝከር። ኢመርሰን ማናንጋዋ
ወግዓዊ ፕረዚደንት ተባሂሉ ክልተ
ወርሒ ድሕሪ ምጽምባሉ፡ ተቓዋሚ
ስለፊ ኣብዚ ቅንያት ንነልሰን ቻሚሳ
‘ዕዉት ፕረዚደንት” ብምባል ህዝቢ
ኣብ ዝተኣከበሉ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ
ከተማ ሃራረ ከም ዘመረቖ ተገሊጹ።
ኣቐድም ኣቢሉ እቲ ተቓዋሚ
ሰልፊ፡ ውጽኢት ምርጫ ሸፈጥ
ዝተሓወሶ ምንባሩ ገሊጹ እኳ
እንተነበረ፡ ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ
እታ ሃገር ግና ነቲ ክሲ ጭብጢ
ስለ ዘይተረኽቦ ነቲ ውጽኢት ከም

ዘጽደቐ ይዝከር።
ምንቅስቓስ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ
ግና፡ “ህዝቢ ዚምባብወ ድምጹ
ብምሃብ ንዝመረጾ - ንፕረዚደንት
ቻሚሳ ከም መራሒ ሃገር ከም
ዝመረቐ” ኣፍሊጡ ኣሎ። ቻሚሳ፡
ብመራሒ ሃገር ተታሒዙ ዘሎ
መንበር ወይ ህንጻ ከም ዘየድልዮን፡
ኣብ ውሽጢ ዝመረጾ ህዝቢ ዝነብር
መራሒ ምዃኑን እቲ ሰልፊ
ገሊጹ።
ነልሰን ቻሚሳ ብዙሕ ደጋፊ ህዝቢ
ኣብ ዝተኣከበሉ ኣብ ስታድየም
ከተማ ሃራረ፡ ከም መራሒ ሃገር ምስ
ተመረቐ፡ መንግስቲ እታ ሃገር እቲ
ኩነታት “ጥልመት” ከም ዝዀነን
“ሕጊ ብዝጠሓሱ ወገናት ይካየድ
ከም ዘሎን” ሓቢሩ።
ኣብቲ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ
ምርጫ ምናንጋዋ 50.6 ሚእታዊት
ድምጺ ህዝቢ ብምርካብ ከም
እተዓወተ ጸብጻባት ይሕብሩ።

ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንጃሚን
ናትናያሁ፡ ብቐዳም ናብ ዓረባዊት ሃገር
ዖማን ምብጻሕ ድሕሪ ምፍጻሙ፡
“እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ
እትርከብ ሃገር ከም ምዃና መጠን፡
ኩለን ሃገራት እዚ ከባቢ ክቕበላኣ ከም
ዝግባእ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዖማን
ገሊጹ” ብምባል ምንጭታት ሓቢሮም።
ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ማእከላይ
ምብራቕ ንምልዛብ ኣብ ባሕረይን
ተረኺቡ ዝነበረ ላዕለዋይ በዓል መዚ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዖማን፡ ሃገሩ
ከም ገላጋሊት ዘይኰነስ ከም ወሃቢት
ርእይቶ ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያንን
እስራኤልን ዘቀራርብ ሓሳብ ትህብ
ከምዘላ ሓቢሩ። “ኣብ’ዚ ዘለናዮ ዞባ
እስራኤል ከምዘላ እንድሕር ንፈልጥ
ኴንና፡ ከምቲ ምስ ካልኦት ሃገራት
ዝግበር ርክባት ምስ እስራኤል እውን
ክህልወና ኣለዎ” ክብል እቲ በዓል
ስልጣን ኣረዲኡ።
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት መራሒ
ፍልስጤማውያን ማሕሙድ ዓባስ ኣብ
ዖማን ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዑደት
ብምፍጻም፡ ምስ መራሕቲ እታ ሃገር
ክላዘብ ቀንዩ ነይሩ። ዓባስ ምብጻሕ
ፈጺሙ ምስ ወጸ ድማ፡ በንጃሚን
ናትናያሁ ናብታ ሃገር ብምኻድ፡ ምስ

ሱልጣን ቃቡስ ከም እተራኸበ ጸብጻባት
ኣረዲኦም።
ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሻራ
ብዘይብሉ ባህሊ ዲፕሎማሲ እትፍለጥ
ዖማን፡ ኣብ ከባቢ ክፍላ ቴስዓታት
እውን ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን እስራኤል
ይበጽሑዋ ምንባሮም ይዝከር።
ቀዳማይ ሚኒስተር ሺምዖን ፐረስ
ኣብ 1996 ናብ ዖማንን ቀጠርን
ብምብጻሕ፡ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ናይ
ንግድ ኣብያተ-ጽሕፈት ከምዝኽፈት
ከም ዝገበረ ምንጭታት ይሕብሩ።
ቅድሚኡ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር
ይስሃቕ ራቢን እውን፡ ኣብ 1994 ናብ
ዖማን በጺሑ ምንባሩ ጸብጻባት ይዝክሩ።

በንጃሚን ናትናያሁ ናብ ዖማን ኣብ
ዝገበሮ ምብጻሕ፡ ላዕለዎት ናይ ስለያ
መኰንናትን ሰበ-ስልጣንን ከም ዘሰነይዎ
ተፈሊጡ ኣሎ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ባሕረይን
እውን፡ ነቲ ዖማን ኣብ መንጎ
ፍልስጤማውያንን እስራኤልን ዕርቂ
ንምምጻእ እትገብሮ ጻዕርታት ከም
ዝንእዶ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ሃገራት
ኣዕራብ ሓንቲ ሃገር እውን ንዖማን
ዝዀነነት ከምዘየላ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡
እስራኤል ምስ ፍልስጤማውያን ዘለዋ
ጸገማት ከይፈትሐት ምስ ኣዕራብ
ርክባት ከተሕይል ምፍታና ጥራይ ከም
ዝተቓወሙ ሓቢሮም።

ሃገራት ገማግም ፓስፊክ ሓድሽ ስምምዕ
ንግድ ኣጽዲቐን

ኣብ ገማግም ሰላማዊ ውቅያኖስ
ዝርከባ 11 ሃገራት ኤስያ፡ ካብ
መወዳእታ ታሕሳስ ዝጅምር
ቀረጽ-ኣልቦ ስምምዕ ንግድ ከም
ዘጽደቓ ካብ ኒውዚላንድ ዝተፈነዉ
ዜናታት ሓቢሮም።
እዚ ሓድሽ ናይ ንግድ ስምምዕ፡
ነቲ ቅድሚ ሕጂ እንኮላይ ኣመሪካ

ብኣባልነት ዝነበረቶ 12 ሃገራት
ዝሓቁፍ ዝነበረ ማሕበር ዝትክእ
ከምዝዀነ
ተፈሊጡ
ኣሎ።
ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ
ትራምፕ “ረብሓ ሃገረይ እየ
ዘቐድም” ብምባል፡ ነቲ ናይ
ቅድም ስምምዓት ሕንፍሽፍሽ
ከምዘእተወሉ
ምንጭታት

የረድኡ።
ዝተረፋ 11 ሃገራት ከም ብሓድሽ
ንቅዋም እቲ ማሕበር ብምምሕያሽ፡
ካብ ኣመሪካ ክፍኖ ዝኽእል
ዕዳጋ ናይ ምዕጻው ተኽእሎታት
ዝምክት ሲፒቲፒፒ (CPTPP)
ብዝብል ሽም መስሪተናኦ ከምዘለዋ
ተፈሊጡ።
እተን ሃገራት፡ ካብ ሓፈሻዊ
ዘቤታዊ ፍርያት ዓለም 13
ሚእታዊት
ዝሽፍን
ቁጠባ
ከምዘለወን ጸብጻባት የረድኡ።
ኣመሪካ ከም ብሓድሽ ናብቲ
ማሕበር እንድሕር ተመሊሳ፡ እቲ
እቶት ቁጠባ ናብ 40 ሚእታዊት
ክዓቢ ይኽእል።
ካልኦት ከም ብሩናይ፡ ቺለ፡
ማሌዝያ ፔሩን ቬትናምን ዝኣመሰላ
ሓሙሽተ ሃገራት እውን ኣብቲ
ውዕል ክፍርማ ትጽቢት ይግበር።

ደንማርክ - ዝተወጠነ መጥቃዕቲ. . .
ኣገልግሎት ጸጥታ ደንማርክ፡ “ኣባላት
ስለያ ኢራን ኣብ ውሽጢ ደንማርክ ናብ
ኢራናውያን ኣዕራብ ዝቐንዐ መጥቃዕቲ
ከካይዱ ተዳልዮም ምንባሮም ገሊጹ”
ክብሉ ምንጭታት ሓቢሮም።
መንበሪ ኣባይቲ ናይቶም ስለስተ
ኢራናውያን ኣዕራብ ክስእል ዝተራኣየ
ጥርጡር ንምሓዝ ፖሊስ እታ ሃገር ኣብ
ከቢድ ሃድን ተዋፊሩ ከምዝነበረ ዝገልጹ
ጸብጻባት፡ እቲ ጥርጡር ኣብ ሽወደን
ተታሒዙ ከም እተጠረዘ ኣረዲኦም።
ምስቲ ሰብ ዝተኣሳሰሩ ክልኦት ጥርጡራት
እውን ተታሒዞም ምህላዎም ተፈሊጡ
Sabur Printing Services

ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣሕዋዝ ኣብ
ዝተባህለት ከተማ ኢራን ወተሃደራዊ
ሰልፊ እናተኻየደ ብዝተፈነወ ተዅሲ
25 ሰባት ምማቶም ይዝከር። ናይ
ምፍንጫል ዕላማ ዘለዎም ኣዕራብ
ዝውክሉ ተቓወምቲ ጉጅለታትን፡ ዳዕሽን
ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ከም ዝወስዱ
ገሊጾም ነይሮም።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን፡
ኣብቲ ብደንማርክ ዝቐረበ ክስታት
ኢራን ኢድ ከም ዘይብላ ሓቢሩ ኣሎ።
“ኢራን ምስ ኤውሮጳ ዘለዋ ርክብ ኣብ

ቀራና መንገዲ ኣብ ዝርከበሉ ኣብዚ
ተኣፋፊ ግዜ፡ ዝርገት ንምፍጣር ዝግበር
ዘሎ ውዲት ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት
ወጻኢ ኢራን ኣፍሊጡ” ይብሉ እቶም
ምንጭታት።
ኣብ 2017 ተቓዋሚ መንግስቲ ኢራን
ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ሰብ፡ ኣብ ነዘርላንድ
ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ብዝተተኰሰ
ጥይት ከም እተቐንጸለ ምንጭታት
ይገልጹ።
ደንማርክ፡ ኣብ ኢራን ዝነበረ
ኣምባሳደራ ንምምኽኻር ጸዊዓቶ ምህላዋ
ተፈሊጡ።

